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  את שותפה אמיצה לכל החלומות הנוספים,  

  ובלעדיך מה הם בכלל שווים.

  "כף אחת מרק מידך בכל הזיות מלכותו, קידה קטנה שלך אל צערו
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מים.  ארבעים ואחת שנים אני שותה ממים רוויים -להוריי נורית ויוסי.  אדם הוא כעץ השתול על פלגי
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 לאריאל, דורון וליאור אהוביי.
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  הכרת תודה
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בלימוד ובביקורת,  על הכלים הרבים שסיפק"להעז לדעת"!  על האתגר שהניח לפניי,  -והאומץ לחשוב ולחקור 

 ומעל לכל: על הצבת הדוגמה והסטנדרטים שאליהם אני שואף.

  

על מקצועיות, בשבילי המשפט בעקבותיו וצובר שיעורים נדירים:  הולךעשרה שנים אני -יר גולן, שחמשלעו"ד יא

העולם ללא התמיכה, חיבור זה לא היה בא אל על אישיות ואנושיות, על הגיון ורגש, על המשפט ועל החיים. 

  הסבלנות וההבנה מצדו.

  

מורתי, על השקעת השעות הרבות בקריאת החיבור, על הערותיה החכמות תמיד, על העזרה -לנורית שוחט, אמי

  בהגהה ועל התמיכה והעידוד לכל אורך הדרך.

  

  ד סתיו כהן, חברה יקרה בעלת חכמה נדירה."לעו

  

לאורך ומרתק למסע נפלא  היתה לי הזכות לצאת, הכותבים, המשפטנים והמשוררים שוגי הדעותלעשרות ה

 .אל דרך לא כבושה לעתים להרחיבם, לעתים להמשיכם, פה ושם גם להעז לסטות מהם –ם הניחו השבילים שה

  עבודה.ה מעמודיעמוד והשראתם ניכרת בכל השפעתם 
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אנאליטי -עיון ביקורתי:  שווא-חובה המוסרית והמשפטית להגן על חפים מפשע מפני הרשעתה
 של מערכת המשפטהנגזרות  יה הנורמטיביות והפרוצדוראליותבמחויבויות

 
 נחשון שוחט:  מאת

 
 תקציר

 
-מפשע מפני הרשעת פרספקטיבה רחבה ביחס לעקרון ההגנה על חפים היא להציע זו מטרתה של עבודה

העבודה מציעה מודל המבוסס על הגדרת שש מחויבויות .  וראשונה אנאליטית שהינה בראש, שווא

המשפט לעקרון ההגנה על  ביקורתית של רמת הנאמנות שמפגינה שיטתהמובחנות כבסיס לבחינה 

, שמפגינה שיטת המשפט לעקרון ההגנה איננה אחידה מחויבותטיעון הליבה הינו כי רמת ה.  חפים

רמת המחויבות   .על עיצובה, בדרכה, כשכל אחת משש המחויבויות המוגדרות משפיעה באופן משמעותי

אף מתכליות יסוד שמתקיים מתח אינהרנטי , ם מגווניםלעקרון ההגנה מושפעת מגורמים ומשיקולי

משפט הגם  בין שיטות)גיאוגרפיה , להשתנות על פני תקופותעל כן היא דינמית ונוטה .  ותמידי ביניהן

, התיזה.  שונים (סוגי עבירות) וגם במעבר בין הקשרים ונושאים( שהן מבוססות על שיח מושגי משותף

על עיצוב רמת המחויבות שואפת להסביר ולנתח את ההתבלטויות המשפיעות , ניםועל חלקיה הש

חותרת של מימוש האידיאל  "יחסיות ההכרחית"לאור ההכרה ב  .ואת מורכבותןלהגנה על חפים מפשע 

שמשמעו הגנה , ימפשע בהליך הפליל על חפים הגנהל מחויבותל "מובן חזק"התיזה לאפיין ולהגדיר 

בכך היא מספקת תשתית לעיון  . שאיננה מוכפפת למאזן התועלתני ולשיקולי המדיניות הרגילים

העבודה מקדמת את ראיית   .בהתאם למושגיה רשנויות מגוונותופקורתי ומזמינה ניתוח של מגמות יב

המושגים המשפטיים מסמנים .  במונחים שאינם נוקשיםהליך הפלילי  מפשע המחויבות להגנה על חפים

המחויבות לעקרון ההגנה מתעצבת .  נמנעת לביטויה המעשי-את המחויבות תוך הותרת גמישות בלתי

תמיד במסגרת כל היא מתגלה כדילמה הנוכחת .  בראי השיח הציבורי ומושפעת ממגמות חברתיות

להמחיש את האופנים הרבים בהם  מיועדת "בויותצבר המחוי"תיזת .  ת הנגזרותויאחת משש המחויבו

 .מתעצבת ולעודד שיח מודע לגביהם מפשע בהליך הפלילי רמת ההגנה על חפים

האקדמי ח המשפטי בשי המשגה זו לעקרון ההגנה על חפים מבקשת להדוף או לרסן מגמות בולטות

התיזה .  משפט הפליליהקצאת סיכוני המשגה בעל החותרות להגברת הפורמליזציה והשליטה , הרווח

  לאורה" הענישה מגבלת"ואת  ת של מערכת המשפט להגנה על חפים שואפת לבסס את תיאור המחויבו

 .תועלתנית-להבדיל מהכוונה תוצאתנית, ערכית-ואליתקונספטבמונחים של הכוונה 

 ועיקרים מתודולוגיים טיעונים מרכזיים, השערות - "צבר המחויבויות"תיזת 

כשהאחד , בין הטיעונים ישנם קשרי נביעה והשלמה.  שלושה טיעונים מרכזיים מרכיבים את התיזה

כפלטפורמה " צבר המחויבויות"יחדיו מתגבשת פרספקטיבת .  מסייע להסבר והמחשה של משנהו

כמו גם של עקרונות , המאפשרת ניתוח ביקורתי של נאמנותן של שיטות משפט לעקרון ההגנה על חפים

 .  של מושגים ושל תיאוריות מפרשות, ים מסוימיםוכלל

ה מבוססת על הגדרה וניתוח של שש מחויבויות של מערכת התיז - "צבר המחויבויות"טיעון  (1

כמחויבויות קונסטיטוטיביות  שתתוארנה, המשפט הנגזרות מעקרון ההגנה על חפים

את  תחומנת של כל מחויבותיה העיקריים ומשמעויותיה תכנ את מסבירההעבודה .  ודיסטינקטיביות

שש המחויבויות .  כיצד כל אחת מהן משפיעה על רמת הגשמתו של העקרוןוקשרי ההדדיות ביניהן 
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המתבטאת בסטנדרט , "המחויבות הנורמטיבית להקצאת סיכוני המשגה": הן אלו המוגדרות

אשונה היא המחויבות הר.  ההכרעה בתום המשפט המחייב את הוכחת האשמה מעבר לספק סביר

המתייחסת למשאבים  "המחויבות הפרוצדוראלית";  והמודגשת שבה נוטה השיח להתרכז יותר מכל

כדי להקטין את סיכוני ( בפרוצדורות חקירה ובשאר אמצעים, בכח אדם, בזמן)שמקצה מערכת המשפט 

;  בפני ההאשמות וכן לערובות הליכיות המוקנות לנאשם כדי לאפשר התגוננות יעילה, הטעות

גם , איכותם של האמצעים לחקר האמתלהמתייחסת לטיבם ו "אפיסטמית-המחויבות הראייתית"

לסוגיית חסימתם או הגבלתם של סוגי ראיות או היסק : ומהכיוון השני ,להיקף ולזמינות שלהם

;  קבילים-העלולים להגביר את הסיכון להרשעה מוטעית או לחשוף את הנאשם לסיכוני משגה בלתי

הנגזרת מן ההכרה בכך , כלשונה, "יקוח ובקרה אפקטיביים לגילוי טעויות ותיקונןהמחויבות לפ"

על כן .  וודאות מועדת לטעות מדי פעם-מידע חסר ואי המבוססת על היסקים והכרעות בתנאי שפיטהש

;  רמת המחויבות לעקרון ההגנה המשפיע על, המאמץ לגילוי טעויות ותיקונן מהווה נדבך נוסף וחשוב

המלווים את מלאכת ההרהור והדאגה , המתייחסת לטיבם של הלך הנפש "ות המוראליתהמחויב"

למחויבות זו משמעות לנוכח המתח האינהרנטי בין תכליות ההליך ולנוכח .  כמאמץ מודע, השפיטה

, כך אטען, הקרבה למימושו של אידיאל אספירטיבי תלויה.  הגמישות הרבה שמותירים מושגי ההכרעה

המתייחסת לביטוי המסר בדבר מחויבותה של השפיטה  "המחויבות האקספרסיבית";  גם במוטיבציה

אלא בזיהוי הקשר  1לא במובן פרגמטיסטי, זאת .מפשע לערך ההגנה על חפים( ושל החברה באמצעותה)

מערכת המשפט ולטיפוחו של  על פעולת( העצמית והחיצונית)יקורת בין ההיבט האקספרסיבי לבין הב

המחויבות .  בגדרו של ההליךמפשע  חס לחובה המוסרית להגן על חפיםיעיות ויושרה באתוס של מקצו

המשפיעות על הגשמתן של " מחויבויות-מטה"כמעין  מוצגות המוראלית והמחויבות האקספרסיבית

 .המחויבויות הקודמות

כי :  נוספתמחיש טענה יסודית מבהיר ווביחס שביניהן מ מוגדרותהדיון בכל אחת מן המחויבויות ה

לקשר ולמקד את הדיון בעקרון  2המשתקפת מן השיח הקיים ומהצעות מפורשות בספרות הנטייה

מחסירה , בסטנדרט ההכרעה( או למצער באופן דומיננטי)ההגנה על חפים באופן כמעט בלבדי 

 .      ליבון ומימוש של העקרון, פרמטרים חיוניים לתיאור

, תכלית ההגנה על חפים מפשעות ההכרחית בהגשמת היחסי -" היחסיות ההכרחית"טיעון  (2

  3.קיים שיח גלוי לגביהול היא מציאות שאין לטשטשה אלא להבהירה ,המחויבויות השונותבמסגרת 

כנקודת מוצא מתח נורמטיבי שאיננו ניתן לגישור בין התכליות שביסוד ההליך  מתארתהעבודה 

הפערים בין ההכרה באידיאל ההגנה ובמחויבות הרעיונית כלפיו  . כדי יצירת אנטינומיה ערכית, הפלילי

לבין הפשרה המעשית שתובעות התכליות החברתיות החיוניות שכנגד נוכחים ובולטים במסגרת כל 

לנוכח ההבנה שעקרון ההגנה . הפערים הינם מהותיים ומשמעותיים.  אחת מן המחויבויות הנסקרות

ציע המחקר כי מ ,ת למניעת הרשעות מוטעותמוחלטתוצאתית  אינו יכול להתבטא כדרישה למחויבות

                                                 
 תכליות חלופיותכ ידי הציבור-דין על-אקספרסיבי ואת תכלית קבלתם של פסקיאין הכוונה להעמיד את המסר ה, כלומר 1

 Charles Nesson, The Evidence or the Event?  On Judicial Proof and :השווה.  האמת ערךל ןבחשיבות מותאו קוד

the Acceptability of Verdicts, 98 HARV. L. REV. 1357 (1985). 
 LARRY LAUDAN, TRUTH AND ERROR IN CRIMINAL LAW:  AN ESSAY IN' ר, נציג מובהק לגישה זו הוא לארי לאודן 2

LEGAL EPISTEMOLOGY (2007)  . 
מן הטענה בדבר  ,ובעלת משמעות תוך סטייה מסוימתהגם ש, בעקבותבעבודה מוצעים " יחסיות הכרחית"הטענה והמונח  3

" הכרחיות יחסית"המונח . תכלית חקר האמת לבין תכלית ההגנה על חפים מפשעבין " הכרחיות יחסית"של  ם יחס קיו
אנטומיה של  –אידיאל חשיפת האמת ועקרון הגנה מפני הרשעת שווא ", ר דורון מנשה"במאמרו של ד הוצג בהקשר זה
 .מאמר אשר השפיע רבות על עיצוב שאלת המחקר הנבחנת בעבודה -(2001) 710, 703' א קרית משפט" יחסים מסובכים
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ה הדוגמטי והדיכוטומי ולהתמקד ייצריכה להשתחרר מאופ ההתייחסות אל עקרון ההגנה על חפים

 מחויבות, בזמן נתון ובמגוון של הקשרים, מפגינה שיטת משפט או חברה נתונה באיזו מידהבשאלה 

הנסקרות מספקת  יאל ההגנה למחויבויות המובחנותהשערת המחקר הינה שחלוקת איד  .לעקרון

הניתן ליישום כלפי שיטות שונות ( תוצאתי-לאו דווקא אמפירי)השוואתי -לניתוח ביקורתי מתווה

וההתלבטויות המתעוררות במסגרתן מאפשר להאיר  אפיון המחויבויות השונות.  ובהקשרים שונים

כפי שהיא משתקפת במדיניות מפשע על חפים המחויבות של החברה לעקרון ההגנה  זרקור על רמת

 כיצד בצמתים מבהירההעבודה   4.באופן יחסי ומעבר לפן הרטורי, ובכללים משפטיים הנהוגים בה

של , לאו דווקא אחידה, שונה רמהעשויה להפגין שיטת המשפט  רבים לאורך ההליך ובהקשרים

 .שיח חוקתי ומושגי גם כשהיא מתבססת על אותו, מחויבות לעקרון ההגנה על חפים

ההכרה ביחסיות ההכרחית בהגשמת תכלית ההגנה על חפים  - לעקרון ההגנה" המובן החזק" (7

-בראש וראשונה במישור המושגי, לעקרון ההגנה" מובן חזק"מחדדת את החשיבות של הניסיון לאפיין 

הזכות המוגנת המייחדת את , "genuine right" -הוא המבטא הכרה ב " המובן החזק".  האנאליטי

הכרה בזכות במובן חזק של אדם שלא להיות מורשע בעבירה  .  משיקולי מדיניות ומאיזון האינטרסים

היא מציבה מגבלות על , כלומר.  למאזן התועלת הרגיל חף מביצועה שוללת את הכפפת הזכות שהוא

ון לאפיון מובן חזק הרעי  5.האינטרס החברתי קידוםהחתירה למימושם של תכליות וערכים שכנגד ועל 

מציעה העבודה מספר בהמשך לכך  . לעקרון ההגנה נקלט במישרין מכתיבתו של רונלד דבורקין

הדיון .  וזאת בהתאמה להצדקות מוסריות מובחנות, למובן החזק לעקרון ההגנה המשגות אפשריות

ה ההגנה המיוחדת מובן ייחודי לאות מצויבגדרה של כל אחת מן ההצדקות המוסריות חותר להסביר כי 

אף אחת מן ההצדקות המוסריות .  כשבצידו גם מסלול ההחרגה במונחי הגישה המצדיקה, על הזכות

אפשר בשלב ראשון לחדד את ההצדקות המוסריות מדיון זה .  ת ענישה מוחלטתאינה מייצרת מגבל

פשרות לתקף אינן מא הנבחנות תוך הבהרה שחלק מן ההצדקות המוסריות)לעקרון ההגנה מלכתחילה 

בשלב השני לעמוד על ההתאמה בין ההצדקה המוסרית לבין מהותה ;  (לעקרון ההגנה" מובן חזק"כלל 

, להבחין שלב השלישיוב;  (ושל סטנדרט ההכרעה)מגבלת הענישה הדאונטולוגית  ופרשנותה של

וגנים כאמור לבין תכנים שאינם מ, בין תכנים המוגנים במובן החזק, במסגרת כל אחת מן המחויבויות

ולביטוי סדר העדיפויות  לשקלול האינטרסים התועלתני ,והנותרים כפופים לשיקולי מדיניות משתנים

במסגרת כל ".  צבר המחויבויות"האבחנה מקבלת משנה תוקף במסגרת תיזת   6.החברתי מעת לעת

 ;מה טיבה, לעקרון ההגנה ואם כן" במובן חזק"לבחון אם קיימת הכרה  אחת מן המחויבויות ניתן

וכנגד זאת לסמן תכנים שלגביהם נותר מרחב משמעותי לעיצוב ושינוי מעת לעת של היחס בין עקרון 

  .  ההגנה לבין תכליות וערכים מתנגשים

                                                 
בהשוואה בין מתודת ניתוח זו לבין תוצאות מחקרים אמפיריים על מידת רק עשוי להיות עניין , בטווח הזמן הארוך 4

 .אך מטרה זו חורגת מגדרה של עבודת הדוקטורט.  שכיחותן של הרשעות שווא
.  רונלד דבורקיןתורת הזכויות של הבסיסית שאולים מהרעיונית ומשמעותם  "genuine right" -ו" מובן חזק"המינוחים  5

מגבילים האחרונים .  "arguments of policy"לבין  ,"arguments of principle"אבחנה בין על  גישתו של דבורקין מבוססת
מובן "ל באופן מפורשדבורקין התייחס  . החולשת לשיטתו ככלל על עיצוב המדיניות המשפטית ,את הגישה התועלתנית

גישתו גם .  היותה ניתנת להגשמה יחסית בלבד תוך הדגשת, לזכותו של החף מפשע שלא להיות מורשע  - genuine  -"החזק
 Ronald.  הנוכחית תיזהה במונחי( הפרוצדוראלית)בין המחויבות הראשונה לבין המחויבות השניה  ,למעשה, מבחינה

Dworkin, A MATTER OF PRINCIPLE 81 (1985)  ;גם' רALEX STEIN, FOUNDATIONS OF EVIDENCE LAW 173-175 

(2005)    . 
כפי שמוסבר בפרק השלישי , הקצאה ההוגנת והשוויוניתשגם תכנים שאינם מוגנים במובן החזק כפופים לעקרון ה יודגש 6

האבחנה מאפשרת לסמן מרחב משמעותי שבו נתונה ההגנה על חפים לשינויי מדיניות ויישום תכופים לנוכח מגוון . לעבודה
 .במסגרת תיזת צבר המחויבויות קבלת משנה תוקףאבחנה מה.  הלחצים והאינטרסים המשפיעים, הגורמים
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לבחינתה של רמת ליצירתו של מודל אנאליטי  ,בשילובם של שלושת הטיעונים מצויה גולת הכותרת

מציעה " צבר המחויבויות"תיזת    (.ככלל או בהקשרים ספציפיים)ההגנה על חפים בשיטת המשפט 

מרה היא להציע והי.  שיטת המשפטב הנהוגיםביקורתי בכללים ובמדיניות פלטפורמה מושגית לעיון 

   7.מערך מושגי כולל

מהם :  במסגרת כל אחת מן המחויבויותלנתח מספר שאלות עיקריות  המערך המושגי המוצע מאפשר

 האם וכיצד;  תכניה העיקריים של המחויבות ומדוע הם חיוניים למימוש תכלית ההגנה על חפים מפשע

השגת מירב הדיוק / חקר האמת -ניתן לקדם בד בבד את שתי התכליות שביסוד ההליך הפלילי 

היחסיות "יה זו וביטויה של המחשת המגבלה של אסטרטג  8;וההגנה על חפים מפשע, העובדתי

לעקרון ההגנה במסגרת כל " המובן החזק"מהו ביטויו של ; והמתח בין תכליות ההליך" ההכרחית

מסגרת ב, אילו מן המושגים והפרשנויות הדומיננטיות,  ובהתאם לכך; מחויבות והתכנים שהיא מקיפה

לעומת מושגים וגישות פרשניות , את המובן החזק לעקרון ההגנה םיתואמ, תויכל אחת מן המחויבו

תכנים המשפיעים על רמת ההגנה על חפים שאינם מוגנים באופן  ניתן לזהותמאידך  .ממנו םישסוט

רשות המחוקקת ולרשות השופטת לעניין עיצוב רמת לחזק מלכתחילה ושלגביהם נתון חופש יחסי נרחב 

ה על חפים מפשע עשויה להשתנות האם הרמה היחסית של ההגנ;  ההגנה על חפים בזמן ובהקשר נתון

טעם לבחון במסגרת כל אחת מן  זו שאלה שישגם כי  המודל מדגים) ןבהתאם לרצינות או חומרת העניי

בחינת .  ועוד ;מהם קשרי הגומלין או התלות בין המחויבות לקודמותיה;  (המחויבויות באופן ספציפי

.  את גולת הכותרת של המחקר, ורכאמ, השאלות הללו בהתבסס על החלוקה למחויבויות מהוה

כשממנה  ,כתיאוריה כוללת, ונה בהצעת הפרספקטיבה הייחודיתהחידוש המחקרי הוא בראש וראש

 .נובעות תובנות ביחס למגוון רחב של סוגיות

.  העבודה מודגשים לאורךהנלווים אליה שלושה רעיונות נוספים .  זוהי הליבה המרכזית של התיזה

ביחס לתכליות וההצדקות המעצבות את מונחי ההגנה על חפים " הכלים השלובים"ראשון הוא טיעון 

נמנע שלוש -בעיצוב כללי ההוכחה וההכרעה במשפט הפלילי כרוכות באופן בלתי, לגישתי  .מפשע

התכלית הנורמטיבית של הקצאת , הדיוק העובדתי השגת מירבהתכלית האפיסטמית של : תכליות יסוד

המתייחסת לנקודת המבט של קובעי העובדה  ,"הנוחות המוסרית"השגת ותכלית  9סיכוני המשגה

הוודאות -לנוכח אי ות שלהםולצורך בתיקוף מוסרי ולגיטימציה להכרע( שופטים או מושבעים)

מושגים החולשים על כיצד כל אחת משלוש התכליות הללו מוכלת ב העבודה מדגימה  10.האינהרנטית

יתרונותיה של "הינו טיעון בדבר , הנגזר, הטיעון השני.  ההסבר למורכבותםעקרון ההגנה וזהו לפיכך 

                                                 
ון ההגנה להמשגה הרעיונית של עקר ("comprehensive")" כולל" מודל שהינוהצעת המחקר חותר להתקרב ככל הניתן ל 7

שהרי אין זו אפשרות ) להכיל כל סוגיה ונדבך המשפיעים על רמת ההגנה על חפיםשהוא מתיימר  אין בכך לומר.  על חפים
סוגיות ויישומים רבים , העשויה כמובן להכיל תכנים ,כוללת עיוניתו הכוונה היא לספק תשתית מושגית אלא( כמובן, מעשית

 .נוספים שלא יידונו במסגרת העבודה
הביטוי האחד הוא .  לחילופין שני ביטויים אפשריים לתכלית שניצבת כנגד תכלית ההגנה על חפים מוצגיםלאורך החיבור  8

הוא , אך שאיננו זהההקשור , ביטוי הנוסףה  .בהכרעות שיפוטיות תכלית חשיפת האמת או החתירה למירב הדיוק העובדתי
ההגנה על חפים עשויה לתבוע פשרה .  מימוש תכליות דיני העונשיןלשם הבאתם של עבריינים על עונשם  התכלית של

זיהוי המרחב המשמעותי לחשיבות  אין ספק שישנה, עם זאת.  משמעותית ביחס לשני הביטויים הללו של התכלית שכנגד
, הגבוהות מידע ולנוכח עלויותיהםהמשאבים והאפשרות זו מוגבלת לנוכח מגבלות .  ללא התנגשות, ד בבדלמיצוי התכליות ב

 .הישירות והאלטרנטיביות
של לארי לאודן  ,להסבר אסטרטגיית ההוכחה המשפטית עומדות ביסוד התיאוריותמוכרות והן שתי התכליות הראשונות  9

 .לעיל 5הערה , Stein;  לעיל 2הערה , Laudan' ר   .זו מבחינה נורמטיביתהמהוות תמונת נגד זו ל,  ושל אלכס שטיין
המסביר שביסודו , יימס וויטמן'מודגשת לאורך העבודה כפיתוח לרעיון המרכזי בחיבורו של ג" הנוחות המוסרית"תכלית  10

לנוכח " המושבעים להגן על נשמותיהם של"של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר עמדו חששות תיאולוגיים והרצון 
 חובתם המוסרית בוויטמן הדגיש שהסטנדרט עוצב באופן שאפשר למושבעים את הנוחות בידיעה שעמדו .  משגהאפשרות ה
 JAMES Q. WHITMAN, THE ORIGINS OF.  שיוצאו להורג ושלא יישאו באחריות לדמם של מורשעים בשוגג, ולא חטאו
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לאורך העבודה כמושגים  מוצגיםהמושגים החולשים על המחויבות להגנה על חפים ".  העמימות

להבדיל ממימוש רמת הגנה מסוימת כיעד , ואלית מעצם טבעהקונספט-המיועדים לספק הכוונה ערכית

של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר  כדי להסביר את התפתחותוו תשמש מסקנה ז  .כמותי-תוצאתי

ומדוע גם לאחר למעלה ממאתיים שנים של עיון וביקורת אינטנסיביים הוא נותר כה איתן במעמדו 

מאפשרים " יתרונותיה של העמימות"וטיעון " הכלים השלובים"טיעון .  ללא תחליף מעשי, בשיח

ההוכחה מעבר לספק סביר נובע מיכולתו להכיל את שלוש התכליות  להבהיר כי יתרונו של סטנדרט

גישה זו מאליה דוחה את ההצרנה .  הללו ובאמצעותן לשקף את הדילמה המוסרית הנלווית להכרעה

סטנדרט ומשמשת כמענה לגישות פרשנויות הרווחות בשיח המשפטי והאקדמי ביחס למובנו של 

בהתאמה למגמות  מפשע ת בשיח סביב בעיית ההגנה על חפיםהטיעון השלישי מזהה תנודתיו . ההכרעה

, "ידיעה"ביחס למושגי ה "ספקנות אקססיבית"התנודתיות היא בין . אינטלקטואליות וחברתיות

 "ספקנות קונסטרוקטיבית"לבין , המגיעה כדי משבר אינטלקטואלי, ב"כיוו" סיבתיות"ה, "הוכחה"ה

תוך הצגה וקליטה של חידושים רעיוניים והצדקת השכילה )החותרת לתקף מחדש את מושגי השיח 

המתבטאת כעבור זמן בנכונות להיתלות  "שביעות רצון"לבין ,  (חרף היעדר השלמות שבה, הפרקטית

אטען כי היא .  תנודתיות זו תוצג כמובן ברמת הפשטה גבוהה.  באופן לא ביקורתי באותם המושגים

היא מייצרת דינמיות הן בעיצובם של כללים .  מתבטאת במגמות משתנות בשיח האקדמי והשיפוטי

 .באופן המשפיע על רמת הנאמנות לעקרון ההגנה על חפים, משפטיים והן ביישומם

 נתון מפשע אינה מובילה למסקנה שעקרון ההגה על חפים" יחסיות ההכרחית"ההכרה ב

מיועדת לקדם את השיח הגלוי " צבר המחויבויות"ואילו תיזת , ייםחשש השרירותיות ק.  לשרירותיות

נאמנות נמוכה יחסית לעקרון ההגנה וסטייה  ןוהביקורתי ביחס למדיניות ולעמדות רווחות שגלומה בה

ההתרחקות שהיא מציעה ". פטאליסטית", בשום אופן, רוחה של עבודה זו איננה".  מובנו החזק"מ

המחשבה .  ת של עקרון ההגנה נועדה לחזק ולא להחליש את כיבודומתפיסתו ההחלטית והדוגמטי

 .המנחה הינה שהמפתח מצוי בראש וראשונה במודעות למורכבותו הרבה של האתגר

 הפרקים ומבנה העבודה סדר

הן מספקות את המבנה ומניחות מתווה בסיסי .  הטענות שבבסיס התיזה הן כלי הקיבולת לדיון נרחב

.  לפרקים הוא מאיים להתפקע, וגם אם חדריו רבים, א שרבה תכולתו של המבנהאל.  של מתודולוגיה

שאלות ופרספקטיבות , מרגע הגדרת השאלות שביסוד המחקר נחשפתי לעושר בלתי נדלה של תימות

הסקרנות הוליכה אל יותר ויותר .  סופיים-נדמו כאין, כמוה גם העניין, ההתפשטות.  מחקריות מגוונות

בסופו של מחקר התגבש .  שרק את חלקן תהיה האכסניה הנוכחית מסוגלת להכילשאלות והתברר 

 . כסדר הפרקים והטיעונים, המתווה הבא

 טיעון המוצא מציג את".  יחסיות ההכרחית"את הנחת ה, כמבוא, מבסס הפרק הראשון לעבודה

חתירה להוכחת :  המתח האינהרנטי בין תכליותיו מסביר אתהאופי הדואלי של ההליך הפלילי ו

מפשע הגנה על חפים ;  אשמתם של עבריינים ומיצוי יעיל ככל הניתן של האכיפה הפלילית מצד אחד

מחיש את נוכחותו ואת ביטויו של המתח האמור במספר מתאר ומהפרק   11.מפני הרשעת שווא מצד שני

במגמה להמחיש את , ים של השיח השיפוטי הרווחמאפיינים עיקרישך לכך הוא מציג מבה. רבדים

                                                 
11

 Jerome Hall, Objectives of Federal. רום הול'נקלט מחיבורו של ג (dual character)" אופי הדואלי"המינוח  

Criminal Procedural Revision, 51 YALE L.J. 723 (1942)  . 
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השיח הרווח נוטה לייחס מעמד דוגמטי .  הקונפליקט הנובע מן הדואליות הנורמטיבית המתוארת

, על פי רוב.  ובכלל ההוכחה מעבר לספק סביר" חזקת החפות"בפרט בביטויו כ, לעקרון ההגנה על חפים

תוך הצגת , ת האמת לבין אידיאל ההגנה על חפיםמתאפיין השיח בטשטוש המתח שבין אידיאל חשיפ

השיח השיפוטי נתלה במושגי מפתח אך נמנע .  אידיאל ההגנה כמקרה דוגמה פרטי של אידיאל האמת

ביחס להגשמת עקרון ההגנה על " שביעות רצון"השיח מתאפיין לרוב ב.  ככלל מדיון דוקטרינאלי בהם

השיח רווי בסתירות פנימיות ובמסרים  ,בה בעת. אותם המושגים לנוכח יישוםחפים הלכה למעשה 

בתי המשפט נמנעים מפיתוח תיאוריה נורמטיבית כללית ביחס לעקרון ההגנה על חפים מפשע . כפולים

מצב זה מחייב לעורר את השאלה אם .  חרף ההצהרה החוזרת ונשנית על המחויבות כלפיו, ונגזרותיו

יטה ומצדיק ניסיון לפתח תיאוריה כללית שעקרון ההגנה ערך ההגנה על חפים הינו ערך יסודתני לשפ

הראשון מספר ניסיונות  קהפר סוקר, לאור הצגת טיעון האופי הדואלי של ההליך .ניצב במרכזה

סיונות יבהיר את כשלון הנמדיון זה .  אנאליטיים ליישב את המתח הנורמטיבי המתואר בין התכליות

 .  בין האידיאליםפן קונסיסטנטי את היחס הגדיר באולהציע קריטריונים שיכולים ל

בהשאלה   .אנטינומיה בסיסיתההליך הפלילי מתעצב ומתנהל לאורה של  לפיהתכנס למסקנה מהפרק 

שכל , בין שני קטבים ערכיים" מאבק תמידי"מתקיים הטענה היא ש 12ממונחיו של הסוציולוג מקס ובר

ההמשגה הקיצונית של ובר איננה . אחד מהם תובע עקביות לוגית ומעשית ורמת מימוש משמעותית

פותחו לאורך השנים מודלים  לאורואך , מתאימה אמנם לתיאור המשימה המעשית של ההליך הפלילי

רו של ההליך הפלילי ואת נקודת האיזון הדינמית אנטינומיים המיטיבים לתאר את המאבק הערכי בגד

בהתאמה לאנטינומיה ערכית זו ניתן לזהות ולאפיין שני קולות הנוכחים   13.שמאבק תמידי זה מייצר

 .  באופן תמידי בשיח המשפטי והחברתי אודות הבעיה של הרשעת חפים ורמת הדאגה ביחס אליה

דושו הדוגמטי של עקרון ההגנה על חפים אל נקודת מחייבת את הסטת הדגש מעצם הצבתו וקי בנה זוה

שמפגינה הנאמנות היחסית רמת מהי : ההשקפה הדינמית לאורם של הכוחות והגורמים המשפיעים

" צבר המחויבויות"זו השאלה שתיזת ? על חפיםלעקרון ההגנה , בזמן ובהקשר נתון, שיטת המשפט

הפרק .  טיבה והכלים לדיון ביקורתי בה, רהגד, באפיון היחסיות ההכרחית, מעוצבת להשיב כלפיה

 .הראשון משמש אם כן כהמחשת הצורך למתווה המחקרי המוצע

 וקדש לעיון היסטורי בהתפתחויות והתחבטויות בנוגע לתכלית ההגנה על חפיםמהפרק השני לעבודה 

הפרק מאיר זרקור על תהליכים והתלבטויות לאורך הדורות והוא מייצר   .ביטויה ומימושה ,מפשע

תכלית הדיון היא לאתר .  זיקה בין השיח של ימינו לבין ההשראה הרעיונית שמתוכה צמחו מושגיו

מימד אוניברסאלי בהתמודדות עם אתגר מימושו של אידיאל ההגנה על חפים ולצידו כשלים וסטיות 

מהפכת "הדיון ההיסטורי מתכנס אל זיהוי חשיבותה היסודית של .  יים להםברורים וגורמים אופיינ

המושגים המשפטיים , אינטלקטואלית-לעיצוב הרוח הפילוסופית" הנאורות תקופת"/"ההשכלה

 .ופרוצדורות ההוכחה החולשים על הוכחת האשמה הפלילית בימינו

וכחותה של ההתמודדות עם שאלת הראשונה היא נ.  הדיון ההיסטורי מאפשר להסביר מספר תופעות

בין מימוש התכלית  "אוף-טרייד"קיומו של ה.  אופן ההגנה על חפים לכל אורך ההיסטוריה האנושית

הוצב כדילמה מוסרית וחברתית בסיסית מפשע של ענישת עבריינים לבין הצורך להימנע מהרשעת חפים 

                                                 
12

 Guy Oakes, The Antinomy of Values:  Weber, Tolstoy and the Limits of Scientific Rationality, 1(2) 

JOURNAL OF CLASSICAL SOCIOLOGY 195, 196-198 (2001). 
13

 .HERBERT L. PACKER, THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION (1968)המודל של הרברט פאקר מביניהם בולט 
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הדילמה המוסרית והמעשית .  תיתבמימד המופשט הדילמה וסמליותה לא השתנו מהו.  מאז ומתמיד

תופעה שנייה הינה ההתפתחות שחלה בין תקופות לאורך ההיסטוריה בביטוייה .  מתבררת כנצחית

התפתחות זו לא היתה ליניארית אלא כללה תקופות . האינטלקטואליים והמעשיים של הדילמה

אני , יחד עם זאת  .רלעומת תקופות של נסיגה ומשב( פילוסופית ומשפטית)מובהקות של התקדמות 

, מודרניות-סבור שניתן לזהות מגמה אינטלקטואלית ממשית של התקדמות משיטות המשפט הפרה

ציע נקודת מ בהיבט הזה הדיון.  בחיפוש אחר המושגים להכלת רעיון ההגנה על חפים, דרך ימי הביניים

זיהוי והדגשה של חרף )מתוך נקיטת חסד כלפי שיטות המשפט הישנות יותר , "אופטימית"מבט 

הרעיון הוא להדגיש קיומו (.  שלהן מעקרון ההגנה ומכיבוד זכויות אדם אלימותהחריגות המובהקות וה

שתאם את  ,מפשע במסגרת ההליך ההגנה על חפים שאלת אופןשל מימד ממשי של התמודדות עם 

ת המבט הפוסלת באופן ולא נקוד, נקודת מבט זו דווקא.  גם אם חסר ופרימיטיבי -הגיונה של כל שיטה 

היא המאפשרת זיהוי , על חפים ההגנה תכליתגורף את עצם עניינם של מעצבי החשיבה של התקופה ב

זו התופעה השלישית , אכן.  הטרגיים של שיטות המשפט והחשיבה הקודמות סיבות לכשלונות

ניתן לזהות את הקושי הניכר בביטוי והמימוש של ערך ההגה על חפים .  והחשובה הראויה להדגשה

רעיון ביטוי המחויבות לניתן לזהות את הפערים העצומים בין   .גם מתוך קידושולאורך ההיסטוריה 

בשלים -ניתן לזהות את הבעייתיות הנובעת מנקיטת מושגים בלתי.  ים ביישומולבין העוותים הצורמ

שביטאו כוונה אך נכשלו לחלוטין "( וודאות ברורה כשמש של צהרי היום"כגון )מתוחכמים -ובלתי

הכשלון ביישום אותם המושגים ביושרה ואופן קוהרנטי היה לפיכך .  בהכלת מורכבותה של הבעיה

לאור זאת מספר התפתחויות רלוונטיות בתרבות המשפטית המערבית לאורך ימי  גהפרק מצי.  אימננטי

בצד רמת הבטחון , החיפוש המתמיד;  הפיתוח של מושגים לוגיים לתיאור דרגות של הוכחה:  הביניים

אם בהיאחזות בסמכות  -וודאות -המצדיקה את ההכרעה בתנאי אי" נוחות מוסרית"אחר , האפיסטמי

ואם בהתעוררות הגוברת והולכת של , בהיאחזות במונחי הכרעה פורמליים ונוקשים אם, דתית-אלוהית

העיון ההיסטורי .  המצפון והספק, השכנוע הפנימי, התלבטות ביחס למקומם ונפקותם של הידע האישי

משמש כרקע להבנת ההתפתחויות המשמעותיות בחשיבה הפילוסופית ובחשיבה המשפטית שחלו 

ומגמות  "תסריפאניקה מו"גם לזהות את האופן הבולט שבו גורמים כגון הדיון מאפשר . בהמשך

כדי זיהויים של , מפשע משפטיות ייצרו את הסטיות הקשות ביותר מערך ההגנה על חפים-חברתיות חוץ

וביל לדיון מהעיון ההיסטורי .  פרקי היסטוריה שלמים כחשוכים ומעוותים לחלוטין בראי עקרון ההגנה

זו התקופה שבה עוצבו ההנחות והמושגים העיקריים  . רות שחלו בתקופת הנאורותברעיונות ובתמו

 יחס לטיבה של ההוכחה המשפטית והמחויבות להגנה על חפיםשביסוד השיח המשפטי של ימינו ב

 .  במסגרתה מפשע

הנצמד לאידיאל השיפוט שעליו נסמכת  "הנוחות המוסרית"אידיאל  מוליך להדגשתהעיון ההיסטורי 

אידיאל הנוחות המוסרית משלים את אידיאל   .וודאות-ת המשפט לתיקוף ההכרעה בתנאי אישיט

והינו חיוני להבנת הכללים שבהם תולה כל שיטת משפט את ההצדקה , האמת ואת אידיאל ההגנה

למן המהפכה הרעיונית של תקופת , אידיאל הנוחות המוסרית של ימינו.  להכרעה במשפט הפלילי

 .ציסטיתאמפירי-אידיאל שיפוט אנושי המבוסס על המסורת הרציונליסטיתהינו , הנאורות

את  בוחן הפרק.  הפרק שלישי לעבודה עוסק בניתוח המעמד הנורמטיבי של עקרון ההגנה על חפים

במגמה  של זיכוי אשמים על פני הרשעה של חף מפשע "עקרון העדיפות"ההצדקות המוסריות ל

צבר "הפרק מספק בסיס נורמטיבי הכרחי לתיזת .  לאורן לעקרון ההגנה" מובן חזק"לביסוס 

לא ניתן לפנות להגדרת טיבה וגדרה של המחויבות להגנה על חפים מבלי להבין את טיבן ".  המחויבויות



XIV 

 

מן ההצדקות המוסריות השונות נובעות תפיסות שונות באופן .  של ההצדקות המוסריות שביסודה

לעקרון " המובן החזק"כי הטענה המרכזית הינה .  לטיבה של המחויבות להגנה על חפים יחסמהותי ב

נובעים מהצדקות ייחודיות ויסודיות מתחום תורת , לאורו" מגבלת הענישה"ההגנה וכל המשגה ל

על יסוד עיון על חפים לתקף את מעמדו הנורמטיבי של עקרון ההגנה  הפרק שואף.  המוסר הפוליטית

החשובות שבהן .  מאד מסוימותאך גם להדגיש כי תוקף זה נובע מהצדקות מוסריות , עמיקביקורתי מ

 המוגדרת בעבודהוגישה " האבחנה בין זכויות לבין אינטרסים", "האמנה החברתית הרולסיאנית"הן 

מעמד יסודתני לעקרון ההגנה על ".  עקביותה של ההצדקה המוסרית"או " נאמנות לערך המצדיק"כ

 .  ע חייב לשיטתי לתאום למונחי ההצדקות הללו ולטיב המחויבות שהן מגדירותחפים מפש

, הראשונה  :שתי שאלות במרכז מבוסס על הצבתניתוח מעמדו הנורמטיבי של עקרון ההגנה על חפים 

של זיכוי אשם על פני הרשעת חף מפשע כניסוחו " העדיפות"/"עקרון ההעדפה"האם ניתן להצדיק את 

לזכות שלא " מובן חזק"השאלה השנייה הינה האם ניתן לבסס   14?או דומותיה" ןמרת בלקסטוימ"ב

של שתי השאלות הללו לאורן של  הפרק מציע בחינה מעמיקה.  מה טיבו -ואם כן , להיות מורשע אם חף

 .  כהצדקה משלימה" פרגמטיסטית"ובנוסף גם בהתאם להצדקה ה, שונות שש פרספקטיבות מוסריות

מבהיר כי היא איננה   הפרספקטיבה המוסרית התועלתנית ל עקרון ההגנה בגדרה שלהדיון במעמדו ש

בגדרה של התועלתנות מתאפשר דיון .  מפני הרשעת שוואמפשע ערך ההגנה על חפים אדישה כלפי 

התועלתנות , אולם בסופו של יום.  מרתק ודינמי במאזן השיקולים בעד ונגד עקרון העדיפות ועוצמתו

ברמה העשויה )לבסס מובן חזק לזכותו של אדם חף מפשע שלא לשאת בסיכון ההרשעה אינה יכולה 

המסקנות הנובעות מן הפרספקטיבה התועלתנית הינן תלויות השקפה לעניין ייחוס ערכי (.  להשתנות

הן מושפעות .  הנובעות מנקיטת מדיניות העדפה כזו או אחרת -ממשיות והיפותטיות  -הנזק לתוצאות 

נקודת המבט התועלתנית   15.רק משאלת מידת הנזק אלא גם מן ההסתברות להתממשותו בהכרח לא

מייצרת מגוון של טיעונים בעלי משקל העשויים לתמוך ככלל במימושה של הגנה אפקטיבית מפני 

אלא שהטיעון התועלתני בזכות עקרון העדיפות מתברר לאחר (.  בוודאי בשיעור ניכר)הרשעות שווא 

הטיעונים בעד ונגד עקרון העדיפות .  משקלו איננו אחיד. בהיותו תלוי מציאות והקשר, עיון כמוגבל

ערך ההגנה על חפים בגדרה של התועלתנות נתון לשקלול תמידי אל .  מותירים כר נרחב לדיון ומחלוקת

כתכונה הכרחית ובסיסית של " שיעור הקרבה"מפורשת בקיומו של מתוך הכרה , יות אחרותמול תכל

מאזן התועלת בהקשר של עיצוב רמת ההגנה על חפים איננו .  ה הפלילית בתנאי חוסר וודאותהשפיט

משקלם היחסי של הטיעונים התועלתניים הכלליים בעד ונגד עקרון העדיפות   .נתון לשיווי משקל יציב

 כמשתנה)משתנה בהשפעת נסיבות אובייקטיביות חיצוניות כגון שיעור הפשיעה ועוצמת הפחד מפניה 

בשורה .  הוא משתנה גם מתוך דינמיקה פנימית אינטרינזית להגיון של הטיעונים בזכותו(.  סוציולוגי
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מזוהה ואמרה זו , "י יסבולמאשר שחף מפשע יחיד[ מדין]מוטב שעשרה אשמים יימלטו "כי  11 -בלקסטון כתב במאה ה 
לקסטון כמעט שלא הקדיש דיון ב, מרה זואאף שמעבר ל)כביטוי המחויבות להגנה על חפים , גם בפסיקה, לעתים קרובות

NGLANDEAWS OF LON THE  OMMENTARIESC ,LACKSTONEBILLIAM W (.  לחקר העובדות במשפט ומורכבותו בכתביו

Bk IV, ch. 27, 420 [*358] (1769, Beacon Press, 1962)  .לכל אורך ההיסטוריה הוצעו וריאציות שונות רבות לביטוי ,
 .Alexander Volokh, n Guilty Men, 146 U. PA. L. REVהסקירה הכללית אצל ' ר.  מאחד ועד לאלףשבטווח מספרים 

.  שאיפה להתאמה ממשית ליחס העדפה מוגדרכסטנדרט ההכרעה  להגדיר אתמות התיימרו להציע גישות מסוי. (1997) 173
מרת בלקסטון יאת ראייתן של מ מדגישה העבודהלצידה .  במספר הקשרים לאורך העבודה עולהשאלת יחס ההעדפה 

אינה באה לתאר מצב ממשי מצוי או רצוי אלא לבטא את המחויבות במונחים  מימרהה.  בלבד ודומותיה כביטוי סמלי
מפשע מנע מהרשעתו של חף יגם אילו היינו נדרשים לזכות עשרה אשמים כדי לה:  "לאמור.  מציאותם לנוגדימהיפותטיים 

 ".  היינו נוהגים כך -יחיד 
15

י ההרשעה או הזיכוי השגויים אלא גם אל הסתברות הכרחי במסגרת התחשיב התועלתני להתייחס לא רק אל נזק, כלומר 
 .קשה לאמוד והנוטים להשתנותאותם ש 'כיובועוד גורמים , ולא רק אל נזקי הפשיעה אלא גם לשיעוריה, האשמה
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אך  16מפשע המסקנה היא שהתועלתנות אמנם מכירה בחשיבותו של ערך ההגנה על חפים, התחתונה

כן תלויה לעניין עצם נקיטת ההעדפה בין סיכוני המשגה וכל ש-נכשלת בביסוס הצדקה עקבית ובלתי

   .לעניין מידתה של העדפה זו

, מצויה בדאגה לכבוד האדם, כגישה דאונטולוגית, הפרספקטיבה הגמוליתנקודת המוצא של 

העמדה .  שחשיבותה איננה תלויה בהשלכות על רווחת הכלל, זכויותיו כתכלית בפני עצמהלאנושיותו ול

ללא כל תלות במאזן , צמוהדאונטולוגית הבסיסית מתייחסת אל הרשעת חף מפשע כאל רע כשלע

בהתייחס ( צדק-כל שכן אי)העמדה מתקשרת אל הנטייה האינטואיטיבית לבחון את הצדק .  התועלת

לפי תורת   17.אל הפרט באשר הוא אדם ושלא רק דרך הפריזמה של ערכן האינסטרומנטלי של הכרעות

היא מיוסדת על .  כגמולו שנועדה להשיב לו חובההענישה הגמולית ענישתו של עבריין הינה בבחינת 

אשר הופר ( או החברה)עקרון השוויון ועל הצורך בתיקון המאזן המוסרי שבין העבריין לבין הקורבן 

.  אינו מוטל בספק, עצם קיומה של החובה שכנגד להימנע מהרשעתו של חף מפשע.  לנוכח ביצע העבירה

הוודאות שבהם -ומורכבת בתנאי אי הופכת סבוכה, משמעית בתנאי וודאות-ברורה וחד, אך הנחה זו

מדובר בסיטואציה שבה שתי חובות פעולה ותביעות עצמאיות למימוש הצדק עלולות .  פועל המשפט

 .  להתנגש זו בזו

.  גם במסגרת הפרספקטיבה הגמולית מתאפשרים טיעונים מגוונים בעד ונגד עקרון העדיפות ועוצמתו

עבריינים לבין החובה להגנה על חפים מפשע מתבררת שאלת היחס בין החובה המשמעותית להרשעת 

כי חובת ההתייחסות אל , ראשית:  במספר תובנות מתרכזותהמסקנות   18.כסבוכה ושנויה במחלוקת

מונעת ענישה לצרכים אינסטרומנטליים ומחייבת , האדם ואל אנושיותו כאל תכלית ולא כאמצעי

ענישה  של איסורוודאי מציבה מגבלה החלטית הגישה הגמולית ב.  ממצא קונקרטי וסביר של אשמה

הגשמת הצדק  -למימוש המאזן המוסרי הנכון בכל מקרה לגופו  חותרתגישת הגמול , שנית.  שרירותית

האינהרנטיות לעקרון , היא מציבה את שתי החובות.  או החברה/כלפי הנאשם והצדק כלפי הקורבן ו

חירותו , דאגה כנה כלפי כבודו הפגנת מחייבתהנחה שלישית .  כחלק מן האחריות השיפוטית ,הגמול

, הנחה זו.  המתבטאת בנקיטת מאמץ כן ואמיתי לבירור יסודי של אשמתו, וזכויותיו של הנאשם

שלוש התובנות הללו אינן מייצרות טיעון .  מתקשרת אל המחויבות המוראלית המוגדרת בעבודה

אף לא בעד העדפה מובהקת של הסיכון , הטיית סיכוני המשגה במשפט הפלילי ומידתההכרחי בעד 

בגדרה של גישת הגמול ניתן להכיל השקפות שונות ומנוגדות .  לזיכוי אשם על פני הסיכון להרשעת החף

גישת הגמול איננה אדישה בהכרח כלפי שאלת נטלי   19.ביחס לשאלת אסטרטגיית ההעדפה וטיבה

כדי לבסס טיעון .  שהיא מאפשרת עימות בין השקפות שונות במסגרתה ועל יסוד מונחיה אלא, ההוכחה

                                                 
16

תחת הנחת שיטת משפט הפועלת באופן גלוי וביושר למימוש חקר האמת ועשיית ש טיעון נוסף המודגש בפרק השני הוא 
במובנה הקיצוני " ענישה טלאולוגית" השוללתעמדה קונסיסטנטית עם תועלתנות הכלל  תארל יתןנ, ה לגופוהצדק בכל מקר

 .קידום תועלת הכללקרי ענישה מודעת של חפים מפשע לצורך , ("Telishment" -רולס ון 'גבמינוח של )
17
 IMMANUEL KANT, THE.  אל קאנט והציווי הקטגורי שביסודהעמדה הדאונטולוגית מצוי בפילוסופיה של עמנוה מקור 

METAPHYSICAL ELEMENTS OF JUSTICE 100 (John Ladd trans., 1965). 
18

 ,Jefferey Reimen & Ernest Van Den Haag:  שישמש לנו כנקודת מוצא מצוי במאמר חשוב, דיון מרתק בשאלה זו 

On the Common Saying That It Is Better That Ten Guilty Persons Escape Than That One Innocent Suffer:  

Pro and Con, in CRIME, CULPABILITY, AND REMEDY 227 (Ellen Frankel Paul, Fred Dycus Miller & Jeffrey 

Paul (1990). 
19

גישה גמולית "ביניהן , בספרות העוסקת בתורת הענישה הגמולית משנה-מספר גישותשל  יש לציין קיומןבמסגרת זו  
גישה גמולית "ו ("Permissive Retributivism")" גישה גמולית מתירנית"  ,(Minimal Retributivism)" מינימליסטית

 Jeffrey .מכל גישה עולה עמדה שונה ביחס למעמדו של עקרון העדיפות .("Maximal Retributivism")" מקסימליסטית

Brand Ballard, Innocents Lost:  Proportional Sentencing and the Paradox of Collateral Damage, 55 LEGAL 

THEORY, 67, 76-77 (2009). 
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.  דרושה אמת מידה מוסרית חיצונית שאיננה אינהרנטית לעקרון הגמול העדפהמובהק בעד עקרון ה

לעצמה כדי לבסס את עקרון העדיפות או מובן חזק היא הינה שאין בתורת הגמול כש, המסקנה לפיכך

 .הגנהלעקרון ה

הדיון אל פונה , לאור המסקנה כי לא ניתן לתלות מובן חזק לעקרון ההגנה בתועלתנות או בתורת הגמול

ליברלית -כאשר ההשראה הרעיונית מצויה בתורת המדינה הדמוקרטית, מקורות דאונטולוגיים נוספים

      20.ון רולס'ון לוק וג'ובהגותם של פילוסופים כגון ג

  21.של דבורקין מבחין בין שני סוגי הטעות שמייצר המשפט הפלילי "מיוחדטיעון הנזק המוסרי ה"

המתבטא כזכות להגנה שוויונית החסינה מפני , לעקרון ההגנה" מובן חזק"טיעון זה מציע במקור 

הטיעון כשהוא לעצמו מתברר כמעגלי וההגנה עליו מחייבת את הבנתו בהקשר .  הרדוקציה התועלתנית

זכויות פוליטיות "התפיסה בדבר קיומן של  22:של דבורקין" הזכויות תורת"הרחב יותר של 

טיעון . והמייצרות מגבלה דאונטולוגית החברתית המוגנות מפני שיקולי התועלת" אינדיבידואליות

 .   נשען על ההצדקה הפילוסופית מתחום תיאוריית המדינה ותלוי בה" הנזק המוסרי המיוחד"

" המובן החזק"ובהתאמה את , עדיפותותית ראשונה לעקרון הלעגן הצדקה משמע התיזה מציעה

האמנה החברתית מאחורי מסך "ון רולס ובמודל 'של ג" הצדק כהגינות"בתורת , לעקרון ההגנה

תרגיל "תורה של רולס והדיון מפורט בעיקרי  לעבודה טיעון כולל הפרק השניהלשם ביסוס  23."הבערות

 . תובנות משמעותיות ביחס למעמדו של עקרון ההגנה על חפים עלההיפותטי המ" חשיבה

כי מעיגונו הישיר של עקרון חירות , ראשית:  מסקנות הדיון מבוססות על שלושה נדבכים מרכזיים

כאידיאל ראשוני של צדק נובע טיעון משמעותי בעד עקרון ( לפי רולס" עקרון הצדק הראשון")הפרט 

זכות .  של הזכות של אדם שלא להיות מורשע בעבירה שלא ביצע" חזקבמובן "העדיפות ומעוגנת הכרה 

זו חסינה בפני צמצום לנוכח שיקולים של תועלת הכלל והיא גם מספקת את הבסיס התורתי וההשראה 

החסין מפני שיקולי , ההגנהעקרון את המובן החזק של , שנית.  להגדרה הדבורקיאנית של עקרון ההגנה

הבין בהתאם לאבחנה שהציע אלכס שטיין בין שני סוגי סיכון נבדלים להרשעת נכון לדעתי ל, התועלת

                                                 
20

היתה משמעותית ביותר בעיצוב תורת המדינה הליברלית הקלאסית כשבמרכזה רעיון , 13 -בן המאה ה, משנתו של לוק 
מבוססת על תיאוריית , 20 -בן המאה ה, משנתו של רולס.  סמכותו של השלטון בפניהמוגנות " של האדםזכויותיו הטבעיות "
לתפקידה הבסיסי של המדינה  אשרביסודן של שתי הגישות תפיסה עקרונית ב.  (Justice as Fairness)" הצדק כהוגנות"

הגישות מייחסות מקום מרכזי .  את הפעלתם ובאשר למקור הסמכות והכח המוקנים בידה והמגבלות והתנאים המצדיקים
אמנה "של ( מופשטים)חוזיים -ות מודלים נורמטיביים מעיןשתי הגישות גם מפתח.  ודומיננטי לערך החירות ומימושו

 JOHN LOCKE, TWO TREATISES OF GOVERNMENT (Thomas .שממנה נגזרות סמכויות השלטון וגבולותיהן" חברתית

Hollis ed., London, A. Millar et al, 1764);  JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE (1972)  . 
21 Dworkin , (  בפועל או בעתיד)המתבטא בסבל לנאשם או לקורבנות " נזק כללי"שני סוגי הטעות מייצרים  .5לעיל הערה

בהרשעת חף מפשע גלום נזק , לעומת זאת.  י במובן המקובלאלו ניתנים לשיקלול תועלתנ.  ושאר השלכות ישירות ועקיפות
בהרשעת חף טמון לפי דבורקין ערך שלילי אינטרינזי ההופך את העולם ".  צדק-אי"או רכיב של " נזק מוסרי" -נוסף ומיוחד 

נהרנטי הנק המיוחד האי" הרגיל"גולת הכותרת של הטיעון הינה שבניגוד לנזק .  לפחות צודק מבחינה אובייקטיבית
.  תלוי-שיטת המשפט מצווה להגן מפניו באופן שוויוני ובלתי, על כן.  להרעשת שווא איננו נתון לרדוקציה תועלתנית

הינה , לפי דבורקין, של אדם שלא להיות מורשע בעבירה שאותה לא ביצע" זכות במובן חזק"משמעות הכרה בקיומה של 
   .םמימושה של הזכות משיקולים תועלתניי-שלילת אי

22
דבורקין מציג גישת מוסר פוליטי שבבסיסה עמדה כללית באשר ליחס שבין פעולת המדינה לקידום תועלת הכלל לבין  

הטמון בהרשעת שווא הינו אך  "הנזק המוסרי המיוחד"שעקרון " תורת הזכויות"זו .  מחויבותה הנבדלת כלפי זכויות האדם
שמעמדם נבדל " טיעונים עקרוניים"זכויות אדם מוגנות לקטגוריה של תורת הזכויות משייכת .  מקרה דוגמה פרטי שלה

זכויות ועקרונות .  שיקולי התועלת מנחים ככלל את עיצוב המדיניות.  המבוססים על תועלת הכלל" טיעוני מדיניות"מ
.  מפני פגיעה על יסוד שיקולי תועלת הכלל( "trump card" -בלשונו של דבורקין )מעניקים חסינות ( במובן חזק)מוכרים 

RONALD DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 277 (1977). 
23
 Rawls , (2009) 954ז  משפט וממשל" ון רולס על צדק ושוויון'ג"זלצברגר -גם פניה עוז' ר; לעיל 20הערה. 
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לפי האמנה החברתית חלה ביחס לסיכון ההרשעה המוטעית לנוכח  מותנית-המגבלה הבלתי  24.שווא

שכן חשיפת הנאשם לסיכון הטעות , וזאת ללא קשר לדרגת ההסתברות של האשמה, מאובחן/ספק גלוי

מעבר לסיכון ההכרחי לעצם פעולתה של מערכת המשפט ושבו נושאים , שוויוני-מטילה עליו סיכון בלתי

הטמון בפעולתה של  חלה ביחס לסיכון הנותר להרשעה שגויה המגבלה לא, לעומת זאת.  כלל האזרחים

תכנים רבים הקשורים לעקרון ההגנה , שלישית.  דק הנדרשת להכרעות בתנאי מידע חסרמערכת צ

עקרון "אינם נכללים בעקרון הצדק הראשון אלא ב( השונות הנסקרות בעבודהבמסגרת המחויבויות )

הם אינם נכנסים .  תכנים אלו אינם מוגנים באופן חזק.  המחייב אך הקצאה הוגנת ושוויונית ,"ההבדל

הכללים מן הסוג השני   25.הראשון הצדק המעוגנת בעקרון" שכבת הסלע הדקה של הסכמה כללית"אל 

.  עובדתיים משתניםומותאמים לנתונים סים על שיפוטים מוסריים פרטיקולריים המבוס כלליםהם 

האמנה החברתית מותירה גמישות ומאפשרת דיון , במסגרת המחויבויות השונות, לגבי תכנים אלו

נשמרת לגביהם הדרישה לעיצוב מדיניות המבוססת על הגינות ועל . שינוי והתאמה מעת לעת, ציבורי

הגמישות להתאים את האיזון בין רמת ההגנה על , באמצעות המחוקק, בידי החברה אך נותרת, שוויון

, מפשע רמת ההגנה על חפים.  המשתניםחפים לבין יעילות האכיפה הפלילית בהתחשב בצרכי החברה 

תלויה בגורמים רבים ובמשתנים שאינם ידועים ואינם מוכרעים בשלב גיבושה של , כמדיניות חברתית

אופי , רמת התפקוד של מערכת המשפט ומשאביה, כגון שיעורי הפשיעה, מסך הבערותהאמנה מאחורי 

היבטים .  וגם השקפות עולם שונות באשר לאיזון הראוי בין התכליות של ההליך, צרכי העתים, החברה

בכך נקשרת ההצדקה מכיוון האמנה .  פוליטי-אלו אינם מוגנים באופן חזק ונתונים לדיון ציבורי

" צבר המחויבויות", "היחסיות ההכרחית: "ל שלושת הטיעונים המרכזיים לעבודההחברתית א

לבין תכנים הנתונים לרדוקציה תועלתנית " באופן חזק"והאבחנה בין תכנים לעקרון ההגנה המוגנים 

 .  ולשינוי מעת לעת

 "אינטרסים"לבין " זכויות"אבחנה בין  ההצדקה הבאה לעקרון העדיפות הינה זו המבוססת על

הצדקה זו מחייבת לנתח שני סוגים מובחנים של   26.וההכרה במעמדם הנורמטיבי והחוקתי השונה

לעומת תביעות מכח " האינטרס הציבורי"תביעות מכח :  תביעות הניצבות כנגד עקרון ההגנה על חפים

ת לעקרון ההגנה בדמות מגבלת ענישה דאונטולוגי" מובן חזק"הצדקה זו עשויה לעגן ".  זכויות"

הצבעה על , ראשית:  דיון זה הינןהעולות מהתובנות העיקריות ".  איזון אנכי"המבוססת על , וחוקתית

והשגיאה הרווחת בשיח בין טיעונים מכח זכות לבין טיעונים מכח אינטרס עצם חשיבותה של האבחנה 

אבחנה מחייבת חידודה של העל חפים  הגנהעקרון ה לש" חזקהמובן "הכרה ב.  השיפוטי לטשטשה

בין הזכות  "איזון אנכי"המובן החזק לעקרון ההגנה לפי גישה זו מתבטא ב, שנית.  והקפדה עליה

פרספקטיבה זו תומכת בעקרון העדיפות המתבטא .  לבין האינטרסים שכנגד( עקרון ההגנה)המוגנת 

הצדקה זו תשאף להותיר מרחב , שלישית  27.לפגיעה בזכות( איכותי וכמותי)בקביעת סף גבוה ומחמיר 

אני סבור , לבסוף.  של גמישות לעניין הגדרתו של הסף לתחולת מגבלת הענישה הדאונטולוגית

היא איננה עומדת לבדה בתיאור האבחנה בין זכויות לבין אינטרסים תומכת בעקרון העדיפות אך ש

 .מגישות פרשניות הנתלות בה בלבדיש להסתייג לכן .  של עקרון ההגנה על חפים" המובן החזק"

                                                 
24
 Stein , 132-131, 5לעיל הערה. 
25
 .962, 51לעיל הערה , זלצברגר-עוז 
26

אינטרסים ציבוריים כזכויות "אייל ואמנון רייכמן -ציע פיתוח ויישום של הגישה כפי שנומקה במאמר של אורן גזלא 
 .(2011) 43מא  םמשפטי" חוקתיות

27
תכלית , חוקיות:  כמותי משולב הנקשר למונחי פסקת ההגבלה החוקתית-סף איכותי ה שלהגדר מן ההצדקה נגזרת 

הינו מוחשי , כנגד ההכרה והעיגון של עקרון ההעדפה, מסלול ההכשרה של הפגיעה בזכות ,מכל מקום.  ראויה ומידתיות
 .ומפורש
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 תכנס להצעתה של פרספקטיבה מצדיקהמבמעמדו הנורמטיבי של עקרון ההגנה על חפים  הדיון

   ".עקביותה של ההצדקה המוסרית"או " הנאמנות לערך המצדיק" גישת המכונה בעבודה, נוספת

את עקרון ההגנה על חפים , לדעתי.  הגישה חיונית להבנה שלמה ולאפיון של המחויבות להגנה על חפים

מפשע ואת עקרון העדיפות הגלום בו יש להבין כהתניה מוסרית לעצם הענקת הסמכות לשלטון להפעיל 

ינת שיקולי מבח -" עדיף"אין משמעה שכך אכן " להעדיף"התניה זו של ציווי .  כח כופה נגד הפרט

אלא שסמכותו של השלטון להעניש כפופה לעקרון של נאמנות מירבית לערך  -התועלת ואף הצדק 

זהו עקרון של ריסון עצמי שנועד להבטיח שהשימוש בסמכות . שהצדיק את הענקת הסמכות מלכתחילה

היושרה של  העקרון ממלא פונקציה של הגנה על.  "נזק אגבי"תוך צמצום , וגבל ככל הניתן לייעודהי

אפיון הסנקציה הפלילית : בגישה הפרק מציג מספר נימוקים לתמיכה. ההליך ושל מערכת אכיפת החוק

פערי הכוחות המשמעותיים בין המדינה לבין ; כשימוש ייחודי בכח כופה מצד השלטון כלפי האזרח

 ; (ל זכויותיהםלנוכח הויתור מצד הפרטים ע)הפרט וחובות הזהירות והאמון שפער בסיסי זה מייצר 

ההכרח לרסן את  ; והטיות מוסדיות האינטרס הציבוריתפיסת יתר בסמכות לנוכח -החשש לשימוש

כל שהתכליות וחשיבותן כ)לאורן של התכליות החשובות והחיוניות  גם ודווקאפעולת השלטון 

ה באופן כך גובר הצורך להבטיח שהשימוש בו ייעש, מצדיקות שימוש באמצעי פוגעני ועוצמתי יותר

;  הטיותוגם במועדות ל תיוטעוההכרה במועדות הבסיסית ל; (זהיר ומרוסן ובכפוף לרציונאל המצדיק

וזהירות ; "פאניקה מוסרית"לקחי ההיסטוריה והחשש המוגבר מפגיעה משמעותית בחפים לנוכח 

הטיעון גורס כי להפעלת .  מצד השלטון וספקנות יסודיות ביחס לכל הקשר של פגיעה בזכויות האזרח

מגבלה זו נקבעה בד בבד עם מתן הכח .  פריורית-אסמכות הענישה נצמדת התניה והגבלה מרסנת 

קיים כשל בסיסי בפנייה מחדש , משנקבעה המגבלה.  המיוחד שנועד לקדם תכליות ציבוריות חיוניות

.  הענקתה ולשחרר את הרסןאל אותן תכליות שלאורן הוענקה הסמכות כדי לצמצם ההתניה שנצמדה ל

ה בצדק באשר מתאר מערכת משפט שאיננה חרדה רק מפני פגיע" הנאמנות לערך המצדיק"קריטריון 

מייצרת את בעצמה כלומר ממצב שבו היא , ידה ומכח פעולתה-על אלא במיוחד מפגיעה המוטלת, היא

מתבטא בדרישה מודעת המובן החזק לעקרון ההגנה שמציעה גישה זו .  הצדק שמתפקידה למנוע-אי

הנוחות "היא נקשרת לתכלית .  יושרהרמה גבוהה במיוחד של לחובת זהירות ול, לריסון עצמי

, כאחת תוסובייקטיבי תאובייקטיבי, היא נקשרת לדרישת דרגה גבוהה ביותר של שכנוע".  המוסרית

 .  הוכחה הברורה של אשמתויחס למימוש המחויבויות כלפי הנאשם וביחס לב

הוא קושר את עקרון .  מהוה התשתית לתיאוריית צבר המחויבות שבהמשך לעבודה השלישי הפרק

הוא מאפשר להגדיר את ". מובן חלש"לעומת " מובן חזק"ההגנה להצדקות מובחנות ובהתאמה ל

לבין תכנים הנתונים  "במובן חזק"המחויבויות השונות ולהבחין במסגרת כל אחת מהן בין הגנה 

הוא מאפשר לבחון באופן ביקורתי מושגים וגישות , בנוסף.  ית ולרמת הגנה משתנהלרדוקציה תועלתנ

 .לעקרון ההגנה "המובן החזק"ולאפיון  פרשניות בזיקה להצדקות המוסריות המובחנות

חלקו   .בארבעה שלבים, "צבר המחויבויות"הצגה המפורטת של מודל וקדש למי לעבודה רביעהפרק ה

כיצד :  בויות ובוחן את השאלות היסודיות לתיזה במסגרת כל אחת מהןהראשון מציג את שש המחוי

גדר האפשרות לקידום אידיאל האמת , כל אחת מהן משפיעה על מימוש תכלית ההגנה על חפים

, "הנוחות המוסרית"ביטוי , ביטוי היחסיות ההכרחית, (היומרה וגבולותיה)ואידיאל ההגנה בד בבד 

ן ההגנה על חפים לעומת תכנים שאינם מוגנים באופן חזק במסגרת כל האבחנה בין המובן החזק לעקרו

חלקו השני של הפרק .  ורמת ההגנה המשתנה בהתאם לרצינות או חומרת העניין, אחת מן המחויבויות

החלק .  מודל גרפי ממחישלרבות באמצעות , מציג וממחיש את קשרי הגומלין והתלות בין המחויבויות
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החלק .  בהתייחס לראיות מדעיות" צבר המחויבויות"שום של פרספקטיבת השלישי לפרק מדגים יי

הרביעי לפרק מוקדש לדיון השוואתי וביקורתי בשתי תיזות חשובות בתחום התיאוריה של דיני 

מאפשר  העיון בשתי התיזות  28.התיזה של לארי לאודן וכנגדה התיזה של אלכס שטיין :הראיות

המודל בכללו מתאר את .  ואת ייחודו, בשיח הרווח" צבר המחויבויות"להבהיר את מיקומו של טיעון 

, האסטרטגיה.  תכלית ההגנה על חפים כתכלית יסודתנית הנוכחות בשלבים ובהקשרים שונים להליך

ת שמגלה המדיניות ואף הלך הנפש הננקטים עשויים להשפיע באורח ניכר על רמת הנאמנו, הכללים

 .מערכת המשפט לתכלית זו

כביטוי ישיר לעקרון , המחויבות הראשונה הינה המחויבות הנורמטיבית להקצאת סיכוני המשגה

.  שלבי-אפיונה של המחויבות הראשונה הינו דו  .העדיפות הגלום בסטנדרט ההכרעה מעבר לספק סביר

מחויבות הראשונה לא רק מבחינת ראשיתו בזיהוי אסטרטגיית הקצאת סיכוני המשגה בתום המשפט כ

המובהקת והדומיננטית ביותר לביטוי ומימוש , זו הפונקציה הישירה.  סדר הצגתה אלא גם בחשיבותה

את ( אך לא באופן בלבדי)האופן שבו מתפרש ומיושם סטנדרט ההכרעה מבטא יותר מכל .  עקרון ההגנה

ישה של עבריינים לטובת הבטחת ההגנה רמת הנכונות לוותר על הגשמה שלמה של תכליות מיצוי הענ

בטיעון החותר להשתחרר מן ההיתלות בסטנדרט ההכרעה בלבד כשיקוף של עקרון .  מפשע על חפים

השלב השני באפיון המחויבות כרוך בניתוח .  ההגנה אין כדי להמעיט מחשיבותו הראשונה במעלה

.  ו תכליות מנוגדותיסודהסביר מבטא מ הדיון מבסס טיעון לפיו סטנדרט הספק.  ביקורתי ומורכב יותר

הוא .  המגוונות שלאורן עוצב ואת המתח הנורמטיבי שביסוד ההליךמשקף ומכיל את התכליות הוא 

נשלטת ואחידה , הוא אינו מאפשר הגשמת רמה אובייקטיבית.  מבטא את הקושי המושגי ואת הדילמה

יישומו .  גמישה ואמורפית, ואליתקונספטמספק הכוונה  אלא "שיעור העדפה"או , של הגנה על חפים

הרואה בעצם החלתו " שביעות רצון"הרי שאין להיתלות ב, אם כך.  לשינויים ולמגמות, נתון לפרשנויות

היא בחינתן באופן  ,לפיכך, הפרספקטיבה הדרושה.  הגנה חזקה ואחידה על חפיםרמת ערובה ל

" המובן החזק"נדרט ייעשה גם בהתאמה להגדרת אפיונו של הסט.  ביקורתי ותמידי של מגמות ותנודות

אלו מתקשרות לגישות פרשניות שונות .  מתוקף ההצדקות המוסריות השונות והנבדלות, לעקרון ההגנה

כל אלו משפיעים באורח משמעותי על .  באופן מהותי בהתייחס למשמעות הסטנדרט ואף לתכליתו

עקרון ההגנה הנאמנות לשל  היא כי היחסיות, בין השאר, טענתי.  המחויבות הראשונה והמרכזית

לנוכח הגמישות האינהרנטית  הן, ניכרת גם מתוך החלתו של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

 .לבין המחויבויות הנוספות המוגדרותנו בי ברורהלנוכח הזיקה ה הןו, והתלות באופן יישומו

ות להקצאת משאבי חקירה ומשפט היא המחויב, "המחויבות  הפרוצדוראלית", שנייההמחויבות ה

כדי להקטין את ( במשאבים הליכיים ובשאר אמצעים, בפרוצדורות וכלים חקירתיים, בכח אדם, בזמן)

המחויבות הפרוצדוראלית מוכרת   .בפרטמפשע ואת הסיכון להרשעת חפים , סיכוני הטעות בכלל

ובכללי " הזכות להליך הוגן"ו" חזקת החפות"היא גלומה בין השאר במושגים .  אמנם בשיח הנוהג

 .  היא נקשרת גם למימד של הגנה חוקתית.  החקירה וסדר הדין

השלב הראשון הוא זיהוי פועלה והדגשת הקשר .  שלבי-מצריך עיון דו שנייהגם אפיונה של המחויבות ה

ה רמת ההגנ, שכן יהיה רף ההרשעה גבוה ככל שיהא.  הישיר שבינה לבין רמת הסיכון להרשעת חפים

שיספק למעשה מפני הרשעת שווא תהיה תלויה בזמינותם ובאיכותם של אמצעים והליכים חקירתיים 

המחויבות .  ומשפטיים אפקטיביים להתמודדות עם ההאשמות והראיות המובאות נגד הנאשם
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( אשם או חף)הפרוצדוראלית מייצגת את רמת האפקטיביות של ההזדמנות ושל הכלים של הנאשם 

וזאת במערכת שכליה מופנים במלוא עוצמתם , ביחס לאשמתו" הספק הסביר"את לעורר למצער 

גורמים החוזרים ומופיעים במחקרים המנסים להתחקות אחר  מודגשים בדיון זה  29.להוכחת האשמה

להצעות  ושר הדיוןק( וגם השלישית) שנייהאת המחויבות ה.  הסיבות האופייניות להרשעות שווא

בפן   30.ראייתית לצד סטנדרט ההכרעה-הליכית" חובת בטיחות"ה של בספרות המשפטית להגדרת

קיים כר נרחב לקידום אידיאל האמת ואידיאל , של המחויבות הפרוצדוראלית" הפוזיטיבי", הראשון

 .  ההגנה על חפים בד בבד

הן , בהיר את האופנים הרבים שבהם ניכרת יחסיותהמהשלב השני באפיון המחויבות הפרוצדוראלית 

זכויות ושיקולי מדיניות , הן לנוכח קיומם של ערכים; נושאי עלותלנוכח היות המשאבים מוגבלים ו

הן ; עם דרגה גבוהה במיוחד של מחויבות כלפי זכויות נחקרים ונאשמיםלעתים חשובים המתנגשים 

הן ו;  הקצאת המשאבים המשפיעים על( נורמטיבייםגם )לנוכח סדרי עדיפויות חברתיים ומערכתיים 

צמת ההגנה והיקף וע, לנוכח העמימות בגישת השיח הרווח באשר לתכניה ההכרחיים של מחויבות זו

אוף בין הרצון למימוש אפקטיבי -לטריידביטוי  גם בגדרה של המחויבות הפרוצדוראלית ישנו.  עליהם

  .םככל הניתן של חקר האמת והוכחת האשמה לבין היקף ורמת הערובות המיועדות להגנה על חפי

ובפרט אם , הוא לנסח תיאוריה המסבירה את טיבה של המחויבות הפרוצדוראלית האתגר המרתק

היכולת .  לרדוקציה תועלתנית כפשוטהכל כולה נתונה היא או שמא , קיים מובן חזק למחויבות זו

ור אני סב.  להשיב על שאלה זו משליכה על מידת היחסיות והתנודתיות במימוש עקרון ההגנה על חפים

תכנים מסוימים מוגנים :  בין שני סוגי תכנים חיןביש להמחויבות הפרוצדוראלית גם במסגרת הש

ותכנים ;  המסייגת את התועלתנות" מגבלת ענישה"באופן המייצר אף בגדרה  (חוקתית) במובן חזק

וגנים התכנים המ  .שאינם מוגנים במובן חזק והחשופים כל העת למאזן השיקולים התועלתני והפוליטי

קיים טעם רב להגדירם בזיקה למסקנות .  במובן חזק מוגדרים באופן מעט שונה בכל שיטת משפט

 .המחקרים האמפיריים המאפיינים גורמים מרכזיים ביסודן של הרשעות חפים מפשע

 המתייחסת לטיבם ולאיכותם של ,"אפיסטמית-המחויבות הראייתית"המחויבות השלישית הינה 

לסוגיית חסימתם או הגבלתם של סוגי ראיות :  ומהכיוון השני, ולנגישותם האמצעים לחקר האמת

גם אם הם מעלים את ההסתברות להכרעה )והיסקים המגבירים את הסיכון להרשעות מוטעות 

  -וגם של עצם קיומה כנגזרת מעקרון ההגנה על חפים  -שאלת טיבה של מחויבות זו   (.עובדתית נכונה

קיים צד פוזיטיבי ברור , גם למחויבות זו.  ת משפטית ותיאורטית מתמשכתמצויה במרכזה של מחלוק

אמינים ומדויקים , מקיפים יותר וגם נקודתיים, ככל שהכלים לחקר האמת נרחבים יותר:  ומובהק

, זהו ביטוי אחד.  כך גדל הסיכוי להכרעה עובדתית נכונה וקטן גם הסיכון להרשעה מוטעית, יותר

פן זה הינו  .  שבו דרים בכפיפה אחת אידיאל האמת ואידיאל ההגנה, ות השלישיתשל המחויב, משמעותי

בדומה למחויבות (.  שבאופן תיאורטי הן אינסופיות)שכן מיצוי המיטב הראייתי נושא עלויות , יחסי

 .אלא כפופים להקצאה שוויונית והוגנת, גם תכנים אלו אינם מוגנים במובן חזק, הפרוצדוראלית
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ביניהם ניתן לציין .  ות לגורמים המשפיעים על היקפה וגדרה של המחויבות הפרוצדוראלית הינם רבים מספוראהדוגמ 
כיבודן של הזכויות ; היקף זכויותיהם של הנחקרים במסגרתה; ותה של חקירת המשטרהגורמים המשפיעים על איכ

יים לספק רמת דיוק ובטחון ויקרים העש"היקף משאבי החקירה בכלל ובדגש על משאבים ; והזהירות מפני הפללת שווא
הנגישות של הנאשם היקף ; במהלך המשפט, בזמן החקירה או ביכולת הבקרה עליה והצבעה על פגמים -גבוהים יותר

היקף המשאבים המוקצים לבירור ;  היקף המשאבים וההליכים המוקצים לניהול המשפט עצמו;  וסניגורו לחומר החקירה
 .ועוד ועוד, (ובכח אדם שיפוטי, רמת העיוןבתשומת לב ו, בזמן)האשמה ובהכרעת הדין 

30
 (.2017) 767לו  משפט עיוני" לקראת בטיחות במשפט הפלילי"רו 'מרדכי הלפרט ובועז סנג 



XXI 

 

בראי עקרון ההגנה נשאלת שאלה יסודית .  במחויבות זו, או המסייג" החוסם", הצד המגן לא כך לגבי

עד כמה צריך הליך חקר העובדות במשפט הפלילי לסנן ראיות באמצעות מחסומי :  בתחום דיני הראיות

באופן שעלול אמנם לקדם את ההסתברות , קבילות או להטיל מגבלות על ההיסק החופשי מן הראיות

עד כמה דרושים מנגנוני , ובנוסף.  להרשעת חף( ידוע-או בלתי)אך להטיל סיכון מוגבר , י האמתלגילו

הסוגיה .  שאלות אלו עומדות למבחן יומיומי בין כתלי בתי המשפט? הגנה מיוחדים בפני טעות או הטיה

ת בתי גיש. הדעת השיפוטי לעניין יישומם-מכללי ראיות משתנים ומשיקול, מושפעת מגישות שונות

ת הגנה והטיית סיכוני משגה החולשת ילשאלת נוכחותה של פונקצ.  המשפט לגביה איננה תמיד עקבית

אוף בין אידיאל -על הליך הוכחת העובדות במשפט הפלילי לכל אורכו השלכה לא מבוטלת על הטרייד

להבין את המחלוקת המסורתית בשאלה זו כמחלוקת  טענתי היא שיש.  האמת לבין אידיאל ההגנה

.  ובמסגרת המחויבות השלישית בפרט, בכלל, להגנה על חפים" מובן חזק"בשאלת קיומו הרעיוני של 

תורת הצדק "הנגזר מהצדקת , לעקרון ההגנה" המובן החזק"את ביטויו החשוב של  הדיון ימחיש

 .גם במסגרת המחויבות השלישית "מצדיקהנאמנות לערך ה"הרולסיאנית ומהצדקת " כהגינות

מבחינה   ".המחויבות לפיקוח ובקרה אפקטיביים לגילוי טעויות ותיקונן"המחויבות הרביעית הינה 

, היקפם, המחויבות להגנה על חפים מפשע חייבת להיבחן גם בהתייחס לטיבם, לוגית ומעשית כאחת

כדי לפקח ( או חיצוני/באופן פנימי ו)ערכת זמינותם ואיכותם של האמצעים וההליכים שבהם נוקטת המ

:  מסקנה זו מתחייבת לנוכח שלוש הנחות מצטברות.  כלומר לגילוי טעויות ותיקונן, על איכות תוצריה

כי גם רף הוכחה גבוה במיוחד אינו מספק ערובה מוחלטת מפני טעויות וכי מערכת שפיטה אנושית 

פעמי ונקודתי בלבד על פני ציר -הוא איננו חד, מתמשךכי הנזק מהרשעה הינו ;  מועדת לעולם לשגות

, לכן.  וכי הטעות והנזק המוסרי הגלומים בהרשעת שווא ניתנים לתיקון בדיעבד ולו באופן חלקי;  הזמן

המנגנונים : בחינת מעמדו ומובניו של עקרון ההגנה אינה יכולה להוציא מגדרה את יסוד הבקרה

המחויבות מתבטאת הן .  יקון של הטעויות שאותן היא מייצרתשמקיימת מערכת המשפט לגילוי ולת

 ".חלוט"בהתייחס לשלב הערעור והן בהתייחס לשלב שלאחר הפיכתו של פסק דין מרשיע ל

הצהרתי והן בפן -הן בפן העקרוני, בהיר את מעמדה החלש יחסית של מחויבות זו בשיח הרווחמהדיון 

בשנים  בחיזוק המחויבות לתיקון טעויות, הדרגתיהגם שניכרת מגמה של שינוי איטי ו, המעשי

תועלת -הן משיקולים כלכליים של עלותמושפעת רמת המחויבות לגילוי ותיקון טעויות . האחרונות

בכלל .  של מערכת המשפט" פרגמטיסטיים"והן משיקולי מדיניות ( בדומה למחויבות הפרוצדוראלית)

לבין התכלית האקספרסיבית של " סופיות הדיון" שבין עקרון ערכי-הדואת היחס  חשוב להביןזה 

המתבטא לעתים קרובות )מתקיים גם קשר מורכב .  חיזוק האמון הציבורי במערכת המשפט הפלילי

 .ובפרט המחויבות הראשונה, בין מחויבות זו לבין המחויבויות הנוספות( "יחס הפוך"כ

:  ההכרה בעצם קיומה במובן חזק נשללתכאשר בשיח השיפוטי הרווח , יחסיותה של מחויבות זו ניכרת

הזכות להליך הוגן וסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר ממלאים לאחר ההרשעה , חזקת החפות

אני .  לאחר שהערובות ההליכיות מוצו, של הצדקת החלשתה של המחויבות הרביעית, פונקציה הפוכה

זק חהמובן ה.  ויבות הרביעיתגם למח" מובן חזק"לעמוד על ההגדרה העקרונית של  הכרחיחושב ש

ביחס לסיכוני הטעות הנותרים באופן המחייב פתח להכרה בתביעות  אדישותמונע מן המערכת להפגין 

  :את המובן החזק ניתן לקשור ולהקביל לכל אחת משלוש המחויבות הקודמות. לתיקון שגיאות בדיעבד

בקיום  ;ם לקיום משפט חוזרהמתבטאת בהגדרת עילות ותנאי בהכרה המהותית באפשרות הטעות

היעדר מנגנון שכזה שקול  -בדיקה רצינית וסינון של בקשות )מנגנוני פיקוח מוסדיים לאיתור טעויות 



XXII 

 

לאור  ובהגדרת כללים ותנאים להבטחת שמירת ראיות פורנזיות ובדיקתן החוזרת ;(לגילוי אדישות

 .אך מהותי, מינימליסטיאמנם המובן החזק של מחויבות זו הינו .  חידושים בידע המדעי או בטכנולוגיה

לאחריות ולחובת המאמץ , המתייחסת להלך הנפש" המחויבות המוראלית"המחויבות החמישית היא 

בכוונתי  זובאפיון מחויבות .  פיםלהישמר מפני הרשעת ח( שופטים ומושבעים)של קובעי העובדות 

 ,עקרון ההגנה בכללוועל " מעבר לספק סבירהוכחה "ו" זקת החפותח"להציע התבוננות על המושגים 

המחויבות  .נאלי בלבדורצי-שבתור שכאלה תוכנם איננו אובייקטיבי, אספירטיבייםכמונחים 

מעצם .  סובייקטיבי של השפיטה ולביטוי של אחריות וזהירות-המוראלית מתייחסת ליסוד פנימי

היא מדגישה שאל תיאור אידיאל השיפוט האנושי . רנההיא איננה ניתנת להגדרה או להצ, טבעה

. נמנע-סובייקטיבי בלתי-נלווה גורם אנושי, כפי שהוא מתואר ככלל, רציונאלי-כאידיאל אובייקטיבי

רמת הנאמנות לאידיאל ההגנה על חפים מפשע תוך נכונות להתפשר על אידיאל האמת בהכרח תלויה 

תלוי באופן הדוק באספקט , מארבע המחויבויות הקודמותהטענה היא שיישומן של כל אחד .  גם בו

 .  כלומר בהלך הנפש והמוטיבציה לאורם מופעל שיקול הדעת השיפוטי, מוראלי

והיא אף שנויה , "במובן חזק"המחויבות המוראלית אינה מוגנת . על הלך נפש "לצוות"לא ניתן 

על רמת המחויבות לאידיאל ההגנה אך קשה להמעיט מחשיבות ההשפעה שלה  . בשיח הרווח במחלוקת

המחויבות המוראלית מתייחסת בסופו של יום  . לבין הספקנות "שביעות הרצון"בתווך שבין ,  על חפים

אפשרי לתרגמה למונחים -קשה אם לא בלתי. ולמה שבין השופט למצפונו" נוחות המוסרית"ל

יתר -ה מפני הזחיחות ובטחוןהדגשת מחויבות זו החולשת על קודמותיה מסמנת אזהר.  אנאליטיים

היא מבטאת פונקציה מרסנת המהוה נדבך חשוב בעיצובה של רמת . ביומרה לחקר אמת רציונאלי

 ".הנאמנות לערך המצדיק"המחויבות המוראלית קשורה באופן הדוק להצדקת   31.ההגנה על חפים

כת המשפט המתייחסת לאחריות של מער "המחויבות האקספרסיבית"המחויבות השישית הינה 

לטיפוחו של מסר נורמטיבי וחברתי כללי ביחס לחשיבות ההגנה על חפים מפשע בגדרם של הליכי 

( הדין-באמצעות פסקי)הראשונה היא שהמשפט : שלוש הנחות ניצבות ביסוד הגדרתה.  חקירה ומשפט

, מותגם פונקציות של עיצוב הנור, ממלא בצד הכרעה ויישום הדין על נסיבות של מקרה קונקרטי

אך כך גם לגבי העקרונות שלאורם מצופה , כך לגבי הנורמות המהותיות. הכרזה עליהן וחינוך להטמעתן

, היבטים אקספרסיביים מעצבים לאורך זמן את תפיסות היסוד.  ממערכת המשפט וסוכניה לפעול

ה הם משפיעים על הגורמים הפועלים במסגרת.  של המערכת" אתוס"הצפיות והמסורת ההופכים ל

מערכת , ההנחה השנייה הינה שכעובדה . ועל מימוש המחויבויות השונות( כגון רשויות האכיפה)

בהדגשה אקספרסיבית חוזרת ונשנית של מחויבותה , יומיומית ממש, המשפט רואה בפועל חשיבות רבה

בדה אולם העו" מחויבות"תיאור מצב קיים אינו מספיק כמובן כדי להגדיר .  לעקרון ההגנה על חפים

שמערכת המשפט מרגישה צורך קבוע לבטא את עקרון ההגנה על חפים כערך יסוד המנחה אותה 

השערה  -ההנחה השלישית .  מצדיקה את הניסיון לברר את המהות והתכלית של מחויבות אפשרית כזו

פיתוח ביסוס ו, היא שניתן להצביע על זיקה  בין הצהרה עקבית על מחויבות לערך לבין עיגונו  -למעשה 

גם כנגד הביקורת הספקנית הקיימת והצפויה לנוכח זיהויה של .  והפנמתו, של מעמדו וחשיבותו

של מערכת המשפט  ""self serving interestביקורת לפיה הרטוריקה מגלמת  -" מחויבות אקספרסיבית"

                                                 
31

 .ושל החשיבה האנושית בכלל השפיטה מלאכתשל  ןשל המחויבות המוראלית מעורר שאלות ביחס לטבע קומההדיון במ 
 ביטוי הןאו שיש ב, מדעיים-ועל מונחי הוכחה והכרעה מעין" הגישה הקלאסית"באופן בלבדי על מסורת  כותנסמ ןהאם ה

 .זוהי שאלה יסודית.  אמוטיבי-פנימי מימדמשקל למוטיבציות ול המייחסת, גם לגישה הרומנטית חשוב
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בסיסית של יושרה אני סבור שתחת הנחת , ומבלי לבטל את תמרור האזהרה שביקורת זו מסמנת  -

שאכן , אינסטרומנטלית, ניתן לזהות ולאפיין קיומה של פונקציה אקספרסיבית, מערכת המשפט

בהקשרים או בתקופות שבהן המחויבות , מצד שני.  משפיעה על רמת הנאמנות לעקרון ההגנה

צפויה להיחלש גם רמת , האקספרסיבית נחלשת לטובת הדגשת משקלם המרכזי של שיקולים מתחרים

 .יבות למימוש עקרון ההגנה למעשההמחו

ביסודה ההכרה ביכולתם של ביטויים למחויבות ואספירציה ושל ש "חינוכית-אקספרסיבית"הגישה ה

עשויה גורסת כי מחויבות אקספרסיבית  ,אמצעים סימבוליים לתרום למימושה של המטרה למעשה

המחויבויות הנוספות ובכך לחיזוקן של , לתרום לחיזוק תחושת האחריות והביקורת העצמית

.  הצהרותיה המחויבות האקספרסיבית גם חושפת את שיטת המשפט לביקורת בראי.  המוגדרות

אלא משלימה את התפיסה הכוללת של מהותו של עקרון ההגנה , אינה עומדת בפני עצמה מחויבות זו

מצטמצמת לנוכח לעתים היא נסוגה ו, מטבע הדברים".  במובן החזק"איננה מחויבות  היא.  על חפים

 .תחושת צורך להדגיש כנגדה דווקא ערכים מתחרים ומחויבויות נוספות של מערכת המשפט

ההוכחה  המשתקפת בסטנדרט, דש לעיון מעמיק במחויבות הראשונהוקמישי לעבודה חמהפרק ה

מזה למעלה , 11 -לקראת סוף המאה ה" הספק הסביר"מאז הופעתו של סטנדרט  .  מעבר לספק סביר

כן נמשכים ההרהורים אחר עמימותו והחיפושים .  תיים שנה נמשכים הניסיונות לפרשו ולבארוממא

ההצעות , נמשכות גם המחלוקות והביקורות בנוגע לאופן יישומו.  אחר נוסחאות שינהירו את פשרו

ומתווספים מחקרים המנסים להתחקות אחר האופן שבו מובן ( ואף להחלפתו)להגדרתו המדויקת יותר 

-אנאליטי וביקורתי זה הינו מקיף ורחב, מסע היסטורי.  ידי שופטים ומושבעים-יושם הסטנדרט עלומ

, "פתרון"בדמות , אל קיצומגיע המסע אינו .  יריעה ומתפרש על פני פרספקטיבות רבות ומגוונות

 .הדיון בסטנדרט הספק הסביר יתכנס בהתאמה לרעיונות שבלב התיזה.  במסגרת העבודה הנוכחית

יותר מכל מושג ".  פתרון"את ה, יותר מכל מושג משפטי אחר, סטנדרט הספק הסביר מייצג לכאורה

יותר .  ויומרתה לערוב לכך מפשע נתלית בו מחויבות המערכת להגשמת ההגנה על חפים, משפטי אחר

נתלית בו ההסדרה של בעיית סיכוני המשגה הכרוכה בקביעת העובדות , מכל מושג משפטי אחר

ככל שהמשפט אימץ את .  לכן אין להתפלא על כך ששימש כר לדיון תיאורטי נרחב כל כך.  טיתהשיפו

תלה בו מטרות נשגבות והניפו כדגל , ביסס ומיסד אותו, המושג ואת הרעיון החמקמק הגלום בו

, אשר כיסה כמעט כל זווית התבוננות וניתוח אפשרית, כך נפוץ גם העיון הביקורתי בו -נורמטיבי 

הבנה  מתוךגם )העדיף " פתרון"אחר ה, פוש הנצחי אחר ההמשגה הטובה או המתאימה יותרבחי

דווקא להבהיר  מבקשת, לעומת זאת, המוצעת בעבודההפרספקטיבה (.  שהפתרון המושלם איננו קיים

כיצד סטנדרט הספק  תכלית הדיון היא להבהיר.  את האופן שבו מכיל הסטנדרט את הקונפליקט

ביחס להגשמת ההגנה על חפים  -האפיסטמית והנורמטיבית  -מורכבותה של הדילמה   הסביר מכיל את

דווקא בשל עמימותו ואופיו הדואלי התקבע אפשר ש.  תוך קידום יעיל של מטרות המשפט הפלילי

ייחודו של הסטנדרט במורכבותו .  מבלי שנמצאו לו ככלל תחליפים או הגדרות עדיפות, הסטנדרט ושרד

אחיד וסטטי או פתרון , ומלכתחילה לא נועד לייצר, הסטנדרט אינו מייצר.  ומכאן גם יתרונו, זו

 נורמטיבית כללית-להבדיל מהנחיה מוסרית, בהקצאת סיכוני המשגה מבחינה תוצאתית" שליטה"

תלוי דגש , הנתון ליישום משתנה, אופיו הדואלי לכן יש לעמוד על.  של סיכון המשגה טיבוהמתמקדת ב

בכל הנוגע להגשמת ( הכרחית" )שביעות רצון", אין לתלות בקיומו וביישומו של הסטנדרט.  והשקפה

יר מהוה בעצמו כלי הקיבולת להתלבטות האנושית סטנדרט הספק הסב.  המחויבות להגנה על חפים
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, על כן.  מרה של השפיטה ושל טיב האחריות הנלווית להווהמערכתית הנצחית ביחס לגבולות הי

 .  לאחריות ולאתגר, לשאיפה, לאידיאל, הוא ביטוי לרעיון" הספק הסביר"

ים את מקורותיו ואת מספר מחקרים בולטים מזה.  וקדש לעיון היסטורימחלקו הראשון של הפרק 

שורשי לידתו של כלל הספק הסביר ומציעים תובנות שונות לעניין היחס בין מובנו וייעודו המקוריים 

הוא .  לעיון ההיסטורי חשיבות רבה בהקשר של התיזה.  לבין האופן שבו הוא מפורש ומיושם בעת הזו

הוא מלמד כי מצד אחד התפתח .  מגלה את המטען האינטלקטואלי והערכי המגוון המתבטא בסטנדרט

אינטלקטואלי והתיאולוגי של התקופה שבה נולד -כשיקוף של השיח הפילוסופי, "הספק הסביר"מושג 

כביטוי לשאיפה לרכישת ידע בהתאמה לרמת הוודאות הגבוהה שתתכן לצרכים , ונקלט אל המשפט

בסיסו התניית ההרשעה בהגשמת ב, כלומר  highest attainable standard"".32 -במונחים של ה, מעשיים

של , "אוניברסאלית"קבלה /הגוררת הסכמה"( וודאות מוראלית)"וודאות מעשית , המיטב האפיסטמי

זהו ביטוי .  כך שאין כל סיבה או אפשרות לוגית להטיל ספק במסקנה המרשיעה, כל אדם סביר

יתר -ה של ספקנותתוך הדיפת) מבחינה מעשיתלשאיפה לרמת ההוכחה הגבוהה ביותר האפשרית 

פרשנים אחרים הדגישו כי , מצד שני(.  הקוראת תיגר כלפי עצם היכולת להגיע לוודאות מעשית

הסטנדרט נקלט אל המשפט והתפתח דווקא ככלי בידי התביעה לריסונם של ספקות חלשים ומרוחקים 

מעורבות , תזאת גם על רקע ההתפתחויות הפרוצדוראליו 33,ובאופן שאפשר דווקא להקל על ההרשעה

היבט זה משקף את הדואליות של ריכוך הדרישה   34.עורכי הדין והשינוי בפונקציה שמילאו המושבעים

אם מלכתחילה ביטא הסטנדרט שאיפה .  לוודאות והתמקדות בטיבו של הספק הדרוש לצורך זיכוי

מגמה של  הרי שלאורך השנים הלכה והתחזקה, (מבחינה מעשית)לקרבה המקסימלית שתתכן לוודאות 

פרספקטיבה   35.תוך הוספת דרישות ותנאים לתיקופו, התמקדות במהותו של הספק הלגיטימי

היסטורית נוספת קושרת את לידתו של הסטנדרט לדאגה לאחריות המוסרית האישית של מקבלי 

כלל הספק הסביר שימש כדי להתמודד עם פחדים וחרדות .  במושגים הדתיים של התקופה, ההכרעה

לנוכח ( והענישה בעולם הבא)דתית -שהיססו להרשיע ולשאת באחריות המוסרית, בעיםשל המוש

המסירה חשש " נוחות המוסרית"סטנדרט הספק הסביר שימש להשגת ה . היתכנותה של טעות

מתקשרים השורשים ההיסטוריים לשאלה הרלוונטית גם במונחי , בהיבט הזה  36.ואחריות מהמושבעים

מהו גדר היומרה והאחריות להכריע בגורלו של אדם ולשלול את :  של ימינו המוסר החילוני של המשפט

שאם יעמדו בה לא יישאו בכובד , מה גדר המחויבות המוסרית של מערכת המשפט ונציגיה?  חירותו

חשיבות רבה בניתוח " הנוחות המוסרית"לקריטריון ?  אם תיפול, האחריות המוסרית בגין הטעות

 .שנותו ואופן יישומו של הסטנדרטהצעות שונות ביחס לפר

שילובם יחדיו   .זה את זה סותרים שההסברים ההיסטורייםשאין סיבה להניח  הטיעון המוצג הוא

.  מאפשר את הבנת קסמו וייחודו של המושג ואת הצרכים והאתגרים שכלפיהם הוא נועד לספק מענה

שליטה אפקטיבית בשיעורי השגת ועד הסטנדרט להם מבהירים שבמקור ההיסטורי לא נ ,יחדיו
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העיון ההיסטורי .  אופיו הדואלי ניכר כבר בחבלי לידתו.  הוא גם לא נועד לייצר אחידות.  המשגה

ביטוי השאיפה לבטחון אפיסטמי ולדרגה :  מאפשר להצביע על שלוש התכליות שאותן מגלם הסטנדרט

ש ודחיקתם של ספקות מוגזמים ריכוך הדרישה לוודאות של ממ; גבוהה ככל הניתן של וודאות מעשית

באקט השפיטה על ( מערכתית-האישית וכן המוסדית" )הנוחות המוסרית"והשגתה של ; יתר-והססנות

אינם מתיישבים עם פירוש , אטען, שלושת הקודקודים הללו.  בסיס הגדרתה ותיחומה של המחויבות

לאורן של התכליות .  תלות בוהסטנדרט באופן נוקשה ועם חלק מן התכליות שמלומדים רבים נוטים ל

ובסופו של , ההיסטוריות ניתן לבחון הצעות ומודלים שונים שהוצעו לאורך השנים בפסיקה ובספרות

 .  באמצעות סטנדרט הספק הסביר, למחויבות הראשונה" המובן החזק"דבר את 

ת המשפט חלקו השני של הפרק מוקדש לעיון בניסיונות עיקריים לפתח ולפרש את הסטנדרט בשיטו

לדין הנוהג ולהגדרות  הוא מתייחס.  לאורך השנים, השונות ובספרות המשפטית והפילוסופית

הגם שהגדרות אלו מוצגות כספינת הדגל של .  שאומצו בפסיקה ושהיו לנכסי צאן ברזל" הקלאסיות"

ו השלישי חלק . קוהרנטי ואחיד, מוסכם, הרי שהן אינן מספקות מענה ברור, המחויבות להגנה על חפים

, מודלים תיאוריים ונורמטיביים עיקריים שהוצעו לעניין עיצובו של סטנדרט ההכרעה סוקרשל הפרק 

הסקירה .  של עקרון ההגנה על חפים" המובן החזק"ביקורות כלפיהם ואת התאמתם להבנתנו את 

תועלת שאלת התוקף וה:  שש התבלטויות מרכזיות ביחס למובנו של סטנדרט הספק הסבירב מתרכזת

ככל שהוא )השאלה אם הסטנדרט ;  של הגדרת סטנדרט ההכרעה במונחים של הסתברות כמותית

, המגמה;  משתנה בהתאם לחומרת העבירה והענישה שעל הפרק"( מידתיות"מתפרש כקריטריון של 

קריטריונים של , "שלמות ראייתית"לבטא ולזקק שאיפה ל, המנוגדת לשתי ההתלבטויות הראשונות

בשימת דגש על )הליך של הסרה של ספקות קונקרטיים שאינו נסמך על הסתברות או על מידה ו, משקל

שאלת היחס בין ההתמקדות בכוחה של ההוכחה   37;(של כהן" ההסתברות האינדוקטיבית"גישת 

בין השאר )לבין ההתמקדות בפרופוזיציית החפות המוצעת מטעם ההגנה , שמציעה התביעה כשלעצמה

-שאלת היחס בין המימד האובייקטיבי;  (של הספק כתנאי להכרה בסבירותו" ולציהארטיק"בדרישה ל

;  אמוציונאלי שבה-לבין המימד הסובייקטיבי( וההכרה בספק הלגיטימי)רציונאלי של ההכרעה 

השאלה אם יש בכלל טעם בהגדרה ופיתוח נוספים של דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר , ולבסוף

 .או שמא ניסיונות אלה לא מוסיפים ויתכן שאף גורעים ,משנה לה-ובהוספת מבחני

בפרשנות , הדיון המעמיק בכל אחת מן ההתלבטויות הללו מאפשר להדגיש מגמות משתנות בהבנה

ואת האופן שבו הוא מאפשר , גוניותו-הוא ממחיש את חמקמקות המושג ורב. וביישום של הסטנדרט

גישות המרכזיות בשיח ה נבחנותהתלבטויות ביחס לכל אחת מן ה. את הכלתן של ההתבלטויות

 .דיון זה מאפשר להציע תובנות משמעויות.  תיזה הנוכחיתהלאורה של  ,השיפוטי והאקדמי

וספק אם אי פעם , מאתיים חמישים שנות דיון רקורסיבי בהתלבטויות הללו מוכיחות שלא התגבשה

מתחדדת , מצד שני.  הספק הסביר מצד אחד מתגלים יתרונותיו של סטנדרט.  תשובה אחידה, תתגבש

מתחדדת ההכרה ברגישות כלפי .  ההבנה שלא ניתן לתלות את ההגנה על חפים מפשע בעצם החלתו

 .מכח עצם החלתו" שביעות הרצון"מתחייבת הדיפה של .  אופן יישומו ובאתגר שהוא מציב

למחויבות  "המובן החזק"התואמת את  "ההוכחה מעבר לספק סביר"תכנס להגדרת מהדיון 

ההגדרה נובעת ברצף טבעי מן הדיון בפרקי העבודה הקודמים ומן ההצדקות המוסריות .  הראשונה
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".  הנאמנות לערך המצדיק"וקריטריון " האמנה החברתית הרולסיאנית"בפרט , המבססות אותו

 38,צוקרמן .אידי -ה עלעשהוצ לסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר ההגדרה מסקנת הפרק מקדמת את

לבין  (perceptible doubt)מאובחן /מבוסס על האבחנה בין ספק גלוי הרכיב הראשון:  על שני רכיביה

הבנה זו של   40.מוסרית של שטיין בין שני סוגי המשגה-בהתאמה לאבחנה העקרונית 39,ספק שאיננו גלוי

פרכה של של כהן המחייבת ה" ההסתברות האינדוקטיבית"אל גישת גם המחויבות הראשונה מתקשרת 

המבחן ".  שלמות ראייתית"אפשרויות החפות הקונקרטיות לנוכח התמונה הראייתית ואל החתירה ל

מתייחס למימד של שכנוע  רכיב ההגדרה השני.  להבדיל מן ההסתברות, סוג ומשקל הספקמתרכז ב

בודה ההכרה ברכיב השני מבטאת את אופן ניתוחו של עקרון ההגנה לאורך הע  41.פנימי-סובייקטיבי

שני רכיבי ההגדרה .  כעקרון המציב אתגר של אחריות מוסרית אישית ושל נוחות מוסרית, כולה

  42:כבסיס להדיפת הסיבות להטלת ספק" שלמות ראייתית"מבטאים תפיסות משלימות של שאיפה ל

במונחים של אלימינציה של , (acceptance)" קבלה"הראשונה תואמת מונחים אובייקטיביים של 

של הקייס של " אינטגריטי"במונחים של קוהרנטיות ו" שלמות"השני מציב דרישה ל;  י חפותתרחיש

יחס של השלמה והדדיות בין שני  לשיטתי קיים.  (belief)" אמונה"התביעה ומחייב שכנוע מבוסס 

ואליו משולבת גם אמת מידה , רציונאלי הינו מחייב-קריטריון ההוכחה האובייקטיבי.  רכיבי ההגדרה

המשקל של הרכיב הסובייקטיבי בהכרעה משתנה לפי טבעה . של שכנוע מספק, שיורית, ובייקטיביתס

   43.של השאלה הטעונה הוכחה

מחויבות וקדש לעיון בשלוש סוגיות משמעותיות ואקטואליות המתקשרות למהפרק השישי והאחרון 

ביחס )שכם הנאשם שאלת התוקף החוקתי של העברת נטל ההוכחה אל :  מפשע הגנה על חפיםל

מפרה את ( כנגד דעת מיעוט מזכה)השאלה אם הרשעה בדעת רוב ;  "(גורמי ענישה"או ל" הגנות"ל

והשאלה אם פרקטיקת הסדרי הטיעון מציבה בעיה ייחודית של הרשעת ;  המחויבות הראשונה

שישי הפרק ה.  פרספקטיבה חדשנית לנוכח התיזה מוצגתביחס לכל אחת מן השאלות הללו   .חפים

בהתייחס לסוגיות שהדיון הקיים לגביהן נוטה לבלבול " צבר המחויבויות"מדגים יישומים של תיזת 

 .הוא ממחיש את הערך המוסף של הפרספקטיבה שהיא מאפשרת.  מושגי ולחוסר עקביות
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42
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 .  פן השילוב ביניהםתוך שינוי בדגשים ובאו, האנושית מתאפיינת בתנודתיות תמידית בין שני האידיאלים הללו
43

או שהוא " קבלה"ומבוסס על , רציונאלי גרידא-שאלה אם מבחן הספק הסביר הינו אובייקטיביהפרק מקדיש דיון נרחב ל 
מקבילים "אטען שההתלבטות אינה מייצרת דיכוטומיה אלא מעין ".  שכנוע"סובייקטיבי המבוסס על -כולל גם מימד פנימי

הראייתי האובייקטיבית חזקה יותר או ככל שהשאלה הטעונה הוכחה מטבעה ניתנת  ככל שנקודת האחיזה":  כוחות
, לעומת זאת.  תהיה הנטייה לחייב ביסוסו של ספק אובייקטיבי לצורך החלתה של מגבלת הענישה, להערכה אובייקטיבית

או ( על קביעות מהימנות כגון כשההכרעה מבוססת)היכן שהמבנה הראייתי פונה מעצם טבעו אל רמת שכנוע סובייקטביית 
תהיה הנטייה להכיר בספק הסובייקטיבי מבלי לסייגו , כשלעצמו, ת הקייס של התביעה נתפס כבעייתי או חסרעוצמככל ש

נדונה במקור  acceptanceלבין  beliefהאבחנה העקרונית בין .  אמות המידה שלובות זו בזו.  בדרישות לעיגון וארטיקולציה
 . 71, 5לעיל הערה , Steinגם ' ר.  710-727, 73רה לעיל הע, Cohenאצל 
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 הגשטאלט

 The materials exist" 44:במבוא לספרו המונומנטאלי אודות עקרונות ההוכחה השיפוטית כתב וויגמור

in abundance.  But they need systematic collection and analysis"  .זוהי גם תחושתי , ת הראויהבצניעו

 .  למשימת המחקר שנטלתי על עצמי ולתוצריה ביחס

 ,חרף ההתחבטות השיפוטית והאקדמית בשאלה הבסיסית שבה מתמקדת העבודה משך מאות בשנים

 במשפט הפלילי הגנה על חפים מפשעעקרון המושגית רחבה ל הנהרה להציע ניסיוןלא מצאתי בספרות 

בספרות ניתן .  והגורמים המשפיעים על הגשמתומתוך מגמה להצביע על מכלול הדילמות שהוא מייצר 

סטנדרט דיון בולרוב בזיקה ל, באופן ספוראדי, ים של העקרוןבאספקטים רב נים מרתקיםלמצוא דיו

פי רוב מציגה את ערך ההגנה על חפים אגב הדיון -ההתייחסות על. וכחה מעבר לספק סבירהה

כמושא  מפשע בעבודה זו בקשתי להציב את עקרון ההגנה על חפים. בתיאוריית ההוכחה בכללותה

אני מקווה ומאמין .  ניסוי חשיבתי זה הוליד שורה ארוכה של תובנות משמעותיות.  כוללתלתיאוריה 

אני .  על יסוד מונחיה שר פיתוחים ויישומים משמעותיים בעתידשהתיאוריה המושגית המוצעת תאפ

אני מקווה ומאמין שלנוכח המחקר . מקווה ומאמין שהיא תוכל לשמש לצרכים של לימוד והסבר

אני מקווה .  גם הטמעתה של פרספקטיבה, תתאפשר הבנה סדורה ועמוקה יותר, המרוכז בין דפים אלו

על מה אנחנו מדברים כשאנו מדברים על עקרון ההגנה : "יותרומאמין שתתאפשר הבנה טובה ושלמה 

 ".מפשע על חפים

  

  

                                                 
44 JOHN H. WIGMORE, EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW 24 (ed. 1989). 



XXVIII 

 

 רשימת איורים
 

 204   המחשה גרפית לפועלן של המחויבויות וקשרי הגומלין ביניהן - 1תרשים 



1 
 

 מבוא

שלא , בתכלית, בסיבה, החיים/ האנושיים להכניס סדר בכאוס של/  חוקי האדם הם ספרי הכשלונות"

  1["(גנזך הזכרון"], נתן יונתן) ".הסחיטה הסופית של ההדק/ לדבר על הצדק

ההגנה על חפים מפשע מפני הרשעת שווא הינה תכלית מרכזית ומובנת מאליה של כל שיטה משפטית 

הרשעה שגויה של אדם חף מפשע נתפסת כחלום הבלהות של כל הגורמים המעורבים בהליך . הוגנת

היא מייצגת את הנקודה שבה הופך המשפט הפלילי ממכשיר חיוני ומועיל להגנה על החברה .  הפלילי

הפיכה בזכויות אדם ולגרימת עוול מוסרי -ועל ערכיה למכשיר שטמון בו הפוטנציאל לפגיעה קשה ובלתי

המשפט נדרשת להתמודד  מערכת  2.גם אם בתום לב ומתוך כוונות טהורות, השלטון כלפי האזרחמצד 

אך  3"רוח רפאים"דימה אמנם ל Learned Handעם החשש שהשופט , במישרין או בעקיפין, באופן תמידי

ות אפשר: בין אם אמת זו ידועה ובין אם היא איננה ידועה, בכל רגע נתון עלול להתממש כאמת כאובה

 .הצדק הגלום בה-הרשעת השווא ואי

פנים -רבת, היתה לצלול אל נבכיה של שאלה נצחית חיבור זהמשימת המחקר שעמדה ביסודה של 

השאלה התחדדה והתעצמה בחשיבותה בעידן . ומורכבת המלווה את השפיטה הפלילית משחר ימיה

שמת הצדק במונחי הליברליזם ובתרבות המייעדים למשפט פונקציות של חקר עובדות רציונאלי ושל הג

.  של תכלית ושל אמצעים לקיומה, זו שאלה מורכבת של מהות ושל דרך.  וההגנה על זכויות אדם

השאלה היא במה ובאילו אופנים מתבטאת מחויבותה של שיטת המשפט להגן על חפים מפשע מפני 

אידיאל "או  "על חפים עקרון ההגנה"והיא תתכנס בגדריה של העבודה תחת המושגים , הרשעה שגויה

שלכאורה , נגזרותיו ואופן ביטויו של הרעיון, תכניו, השאלה נפרשת על מעמדו  4."ההגנה על חפים

כהתלבטות מורכבת בהרבה , ולנצח יוותר, אולם למעשה נותר, ומבחינה רטורית נדמה שאין עליו חולק

 ... כאספירציה, ממה שנוטים לתאר ומעל לכל

                                                             
 .(7002, עורך דב אלבוים) 11 שירים שנשארו, נתן יונתן 1
2

אולם הרשעת אדם חף , כתב סמואל רומילי שהימלטות של אשמים מענישה מייצגת אמנם כשלון של המשפט 11 -במאה ה 

 ,D. Michael Risingerאצל ' ר.  נועד לשמרהוא מפשע מייצרת את הרע שנועד המשפט לרפא והורסת את הבטחון שאותו 

Innocents Convicted:  An Empirically Justified Wrongful Conviction Rate, 97.3  JOUR. OF CRIM. LAW AND 

CRIMINOLOGY 761 (2007)  ;גם , דבורקין הדגיש את אופיו האובייקטיבי של הנזק המוסרי הטמון בהרשעת חף' פרופ

 For moral harm is an objective notion, and if someone is morally harmed… when he is":  כשאינה מכוונת

punished though innocent, then this moral harm occurs even when no one knows or suspects it and even 

when - perhaps especially when - very few people very much care". Ronald Dworkin, A MATTER OF 

PRINCIPLE 81 (1985)  . 
יתר של החשש להרשעת חפים -מגלה סקפטיות ביקורתית כלפי הדגשת Learned Handשל השופט המצטטת לרוב אמרתו  3

 Our procedure has always been haunted by the ghost of the":  או ממשי לשיטתו" אמיתי"שאיננו חשש , מפשע

innocent man convicted.  It is an unreal dream" U.S. v. Garsson, 291 F. 646, 649 (S.D.N.Y. 1923) .  גישה זו

 .1לעיל הערה , Risingerגם ' רלמינוח זה .  ("complacency")" גישת שביעות הרצון"אאפיין כ
ת אמת בסיסית או כלל ייפרופוזיצ, עקרון מציב הנחת יסודה  ".אידיאל"ו "עקרון"מובן שקיים הבדל בין המונחים  4

.  קריטריונים לבחירה בין חלופות פעולה שונותנובעים  העקרוןמן .  לפעול בהתאם להם( יחסיתמוחלטת או )שקיימת חובה 
הוא מושג מתחום האתיקה המייצג ערך או מטרה כלליים שהפרט או המערכת שואפים וחותרים  ,לעומת זאת, האידיאל

על . שלמות שאיננה ניתנת להשגה מלאהל שאיפהמייצג  ואה. מן האידיאל לא נגזר בהכרח כלל פעולה.  לקיימם ככל הניתן
מתקשרים לאבחנה שבין תפיסת  בחיבור זהרבים מתכניו של הדיון . המעשי הינה מורכבת וחמקמקהאופן ביטויו כן שאלת 

בהתאם  ,ודה ייעשה שימוש בשני המונחיםלאורך העב".  אידיאל"כ התסלבין תפי" עקרון"המחויבות להגנה על חפים כ
 .הקשר הדבריםל



2 
 

השאלה , בפשטות, אפוא זוהי".  ?כשאנחנו מדברים על עקרון ההגנה על חפים על מה אנחנו מדברים"

 5.שאותה ביקשתי לבחון בהרחבה ולעומק בגדרה של עבודת הדוקטורט הזו

 הצורך בדיון כנקודת מוצא

היא , כשאלת המוצא למחקר" ?על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על עקרון ההגנה על חפים"

שאלה שיש קושי ניכר , שלא על פני השטח בלבד ,זיהויו של צורך אמיתי לבחוןשאלה הנשאלת מתוך 

הרעיון למחקר נולד מתוך מציאת הטעם .  כל שכן מענה מושלם, לספק לה מענה עקבי ולוגי באופן טהור

האם אנחנו אומרים :  ולהיפך? האם אנחנו מבינים את מה שאנחנו אומרים:  לשאול שאלות ביקורתיות

ביסודו של הפרויקט ניצב הרהור שהתחדד ככל שהתקדם ?  חנו באמת מבינים ומתכווניםאת מה שאנ

.  לפיו מתוך שמניפים דגל קיימת חשיבות לחזור ולברר מהם התכנים הממשיים שהוא מייצג, המחקר

מהם הקשיים הפילוסופיים ? מהן ההתפתחויות ההיסטוריות שהשפיעו על עיצובם של המושגים

וככל שמדובר בשאלה ?  נתקלים בעוד אנו מדמים עצמנו כמקדשים את העקרון והמעשיים בהם אנו

החשיבות של בירורה בכנות אינטלקטואלית , יסודית יותר לתפיסתנו את מושגי הצדק ותכלית השפיטה

 .גוברת והולכת, ושל הבנת מגבלות השליטה שלנו לגביה ושל קוצר ידם של הפתרונות והכלים הקיימים

, תכלית ההגנה על חפים.  מבט ראשון להיראות פרוזאית כמושא למחקר כה מקיףהשאלה עלולה ב

מתקשרת ברפלקס אסוציאטיבי המוטמע היטב בקרב , "חזקת החפות"למשל בביטויה המקובל כ

עקרון יסודי "מדובר ב  6.שנקשרה אליה לאורך השנים, "הגרנדיוזית", משפטנים אל הפרוזה המאדירה

ובפי בית המשפט העליון  7,"המלאך המגונן"היא . מסכימים לכאורה לכך הכ, "של מוסר פוליטי

מה לנו לחקור   8".אקסיומטי ואלמנטרי, חוק מורם מכל ספק"מעמדה הינו בבחינת , האמריקאי

ושאר ביטויים המצטיינים בחגיגיות אך גם " עקרון מקודש", "אקסיומה", "דגל", אם כן?  ולהרהר

הם מציבים אידיאל חמקמק ואוטופי במרכזה של .  שיח משפטי נכה, וראני סב, מייצרים 9,בדוגמטיות

הם מייצרים פרספקטיבה דיכוטומית המוליכה לניתוחם של מדיניות ושל .  התגוששות אדברסרית

היתלות במונחים כגון אלו בלבד .  כללים במונחים שאינם נכונים מבחינה אנאליטית ושאינם מעשיים

היא עלולה , מתוך קידושו של האידיאל.  מורכבותן של השאלות גורמת לעתים קרובות לטשטוש

היא מונעת את .  להוביל לטריוויאליזציה של הסוגיות המשפיעות הלכה למעשה על היכולת לממשו

נמנעת בין תכליות בסיסיות ומן ההכרה ביחסיות ההכרחית -הצורך להתמודד עם ההתנגשות הבלתי

לעמוד על טיבה של היחסיות ההכרחית  ניסיוןה: שימת המחקרמנקודת מבט זו עוצבה מ.    בהגשמתן

                                                             
עינת ) על מה אני מדבר כשאני מדבר על ריצה ,ההשראה לכותרת זו שאובה משם ספרו של הסופר היפני הרוקי מורקמי 5

 (.7010מהדורה מתורגמת לעברית , קופר מתרגמת
6 Scott E. Sundby, The Reasonable Doubt Rule and the Meaning of Innocence, 40 HASTINGS L.J. 457 (1988-

 .grandiose prose"  ;William Laufer, The Rhetoric of Innocence, 70 WASH. L. REV":  בלשונו של סנדבי, (1989

329, 338 (1995). 
 .ופירוט נוסף בפרק הראשון להלן, אסמכתאות שם' ר 7
8 Coffin V United States, 156 U.S. 432 (1895). 
דוגמאות רבות לכך שאחד המאפיינים העיקריים לשיח המשפטי הנוהג ביחס לעקרון ההגנה פרק הראשון לעבודה אציג ב 9

הנקשר , הדיון בחשיבותו.  הינו המעמד הדוגמטי המיוחס לו, אמריקאי ובמשפט הישראלי כאחד-במשפט האנגלו, על חפים
גם , לעתים מרחיקת לכת, מתאפיין ברטוריקה חגיגית ,ק סבירהוכחת האשמה מעבר לספלדרישה לחזקת החפות ובעיקר ל

.  שאיננו טעון הסבר, יסודתניובאופן כמעט אקסיומטי  סמעמדו הנורמטיבי המחייב נתפ.  מתוך הדגשת עיגונו החוקתי
לית ההגנה על תכ.  לרוב אין מתקיים דיון לוגי שיטתי ביחס לנגזרותיו ולאופן הגשמתו, ואולי מטעם זה ממש, אולם מצד שני

ניתנת להגשמה  כך שהיאמהתמודדות עם , לרוב, מוצגת לעתים קרובות במונחים כמעט אידיליים תוך הימנעותמפשע חפים 
, מעמיק בשאלת אפיונול דיון ש היעדרו המדגישלטיעון דומה .  משפט הפליליהפעולתה של מערכת יחסית בלבד במסגרת 

" עיונים בדין הפוזיטיבי והצעה למודל נורמטיבי חדש:  סבירותו של ספק" ואקי יניב' ר" הספק הסביר"מהותו ומידתו של 
 (.7014) 363, 364, מט הפקליט
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של המחויבות להגנה על חפים מפשע ולהציע לאורה מערך מושגי המאפשר ניתוח ביקורתי כלפי רמת 

 .המחויבות ששיטת המשפט מפגינה

 שני אתגרים מקבילים. על קו התפר שבין הפרקטיקה לבין התיאוריה, באופן אירוני משהו, האתגר מצוי

שהוא האתגר לבטא " אתגר התיאורטיזציה"מצד אחד  : מלווים את הדיון באידיאל ההגנה על חפים

מצד שני האתגר המעשי של .  מבחינה מושגית ורעיונית מחויבות שהינה בסופו של דבר מאד מעשית

הוא לבטא ולהוציא אל הפועל באופן המוחשי ביותר אידיאל שהוא , מערכת המשפט ושל השפיטה בפרט

(.  גם בראי המונחים הפילוסופיים והאינטלקטואליים שעיצבו את מונחיו)מאד תיאורטי וחמקמק 

 .האתגרים הללו וטיבם הרקורסיבי יומחשו פעם אחר פעם לאורכה של העבודה

 טיעון הליבה

שהינה בראש , מטרתה של העבודה היא להציע ולעגן פרספקטיבה רחבה ביחס לעקרון ההגנה על חפים

שש מחויבויות מובחנות כבסיס לבחינה  העבודה מציעה מודל המבוסס על הגדרת. נאליטיתוראשונה א

טיעון הליבה .  מפשע ביקורתית של רמת הנאמנות שמפגינה שיטת המשפט לעקרון ההגנה על חפים

כשכל אחת משש , הינו כי רמת הנאמנות שמפגינה שיטת המשפט לעקרון ההגנה איננה אחידה

רמת המחויבות לעקרון ההגנה  . על עיצובה, בדרכה, המחויבויות המוגדרות משפיעה באופן משמעותי

.  יניהןאף מתכליות יסוד שמתקיים מתח אינהרנטי ותמידי ב, מושפעת מגורמים ומשיקולים מגוונים

בין שיטות משפט הגם שהן מבוססות על )גיאוגרפיה , על כן היא דינמית ונוטה להשתנות על פני תקופות

, על חלקיה השונים, התיזה.  שונים( סוגי עבירות)וגם במעבר בין הקשרים ונושאים ( שיח מושגי משותף

יחסיות "רה בלאור ההכ.  שואפת להסביר ולנתח את ההתבלטויות המשפיעות ואת מורכבותן

שמשמעו הגנה , לעקרון ההגנה על חפים" מובן חזק"חותרת התיזה לאפיין ולהגדיר " ההכרחית

בכך היא מספקת תשתית לעיון .  שאיננה מוכפפת למאזן התועלתני ולשיקולי המדיניות הרגילים

בות העבודה מקדמת את ראיית המחוי.  בקורתי ומזמינה ניתוח של מגמות ומצבים בהתאם למושגיה

המושגים המשפטיים מסמנים את המחויבות תוך הותרת .  להגנה על חפים במונחים שאינם נוקשים

המחויבות לעקרון ההגנה מתעצבת בראי השיח הציבורי .  נמנעת לביטויה המעשי-גמישות בלתי

היא מתגלה כדילמה הנוכחת תמיד במסגרת כל אחת משש המחויבות .  ומושפעת ממגמות חברתיות

מיועדת להמחיש את האופנים הרבים בהם רמת ההגנה על חפים " צבר המחויבויות"תיזת .  הנגזרות

 .מתעצבת ולעודד שיח מודע לגביהם

המשגה זו לעקרון ההגנה על חפים מבקשת להדוף או לרסן מגמות בולטות בשיח המשפטי  האקדמי 

התיזה .  במשפט הפליליבהקצאת סיכוני המשגה " שליטה"החותרות להגברת הפורמליזציה וה, הרווח

לאורה " מגבלת הענישה"ואת  -שואפת לבסס את תיאור המחויבות של מערכת המשפט להגנה על חפים 

 .תועלתנית-להבדיל מהכוונה תוצאתנית, ערכית-ואליתקונספטבמונחים של הכוונה  -

 "יותצבר המחויבו"טיעון , "היחסיות ההכרחית"שלושת הטיעונים המרכזיים לעבודה הם טיעון 

מודל  שילובם יחדיו מאפשר הצגת.  לעקרון ההגנה על חפים "המובן החזק"וההגדרה והאפיון של 

תיזת (.   ככלל או בהקשרים ספציפיים)אנאליטי לבחינתה של רמת ההגנה על חפים בשיטת המשפט 

 מציעה פלטפורמה מושגית לעיון ביקורתי בכללים ובמדיניות הנהוגים בשיטת" צבר המחויבויות"

 .  המשפט
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 הפרקים ומבנה העבודה סדר

הוא יתאר את האופי הדואלי ".  היחסיות ההכרחית"הפרק הראשון לעבודה יוקדש לביסוס טיעון 

סקור מוטיבים מרכזיים א בו 10.המצוי בבסיס ההליך הפלילי ואת המתח הנורמטיבי בין תכליותיו

.  ירות פנימיות ופעריםתוך הדגשת סת, בשיח השיפוטי הרווח בהתייחס לעקרון ההגנה על חפים מפשע

יכלול ניתוח ביקורתי של מספר ניסיונות ליישוב המתח הנורמטיבי המתואר ויתכנס אל המסקנה  הפרק

 "היחסיות ההכרחית"הנחת .  בסיסית" אנטינומיה ערכית"לפיה ההליך הפלילי מתנהל לאורה של 

 ".צבר המחויבויות"מהוה את נקודת המוצא לתיזת 

חפים מפשע מהוה על האם תכלית ההגנה :  מעוררת שאלות חשובות" יחסיות ההכרחית"ההכרה ב

קרונות החולשים על עהאם ניתן לאפיין   11?באיזה מובן, במסגרת ההליך הפלילי ואם כן" ערך יסודתני"

מהן ההצדקות המוסריות ?  "מגבלת הענישה הדאונטולוגית"מהו ביטויה של ?  היחסיות המתוארת

" מובן חזק"האם ניתן להגדיר ?  של זיכוי אשמים על פני הרשעת חף מפשע "עדיפותעקרון ה"ל

הניתוח של ?  החסינה מפני שיקולי התועלת והמדיניות הרגילים, למחויבות להגנה על חפים מפשע

 .שאלות אלו הוא העומד במרכז העבודה

הגנה הדילמה של מימוש השתתאר את ההתמודדות עם  הפרק השני לעבודה יוקדש לסקירה היסטורית

אוף שבין תכלית ההגנה על חפים לבין תכלית המימוש -על חפים מפשע בהליך הפלילי ועם הטרייד

של " מימד אוניברסאלי"במרכז הפרק הניסיון לאתר    12.לאורך הדורות, היעיל של תכליות הדין הפלילי

, גמות ומושגי הוכחה קודמיםלעמוד על סיבות עיקריות לכשלונות של פרדי, ההתמודדות עם הבעיה

ושל ביטוי אידיאל ההגנה , של מושגי ההוכחה במשפט מצד אחד( שאיננה ליניארית)לאפיין התפתחות 

תקופת "הפרק יתאר וידגיש את ההתפתחויות המשמעותיות שחלו ב. שע מצד שניפעל חפים מ

ותית שתעלה הסקירה מסקנה משמע.  ואת השפעתן הפורמטיבית של מושגי השיח של ימינו "הנאורות

שאליה נזקקת כל " הנוחות המוסרית"הינה הדגשת אידיאל , נפרד מן התיזה-כחלק בלתי, ההיסטורית

אידיאל הנוחות .  וודאות-שיטת משפט באשר היא לתיקוף הכרעת האשמה והענישה בתנאי אי

בנה של המוסרית מצטרף לאידיאל חקר האמת ולאידיאל ההגנה על חפים מפשע וחיוני להסבר וה

 .המושגים החולשים על המחויבות להגנה של חפים מפשע גם במשפט המודרני

, הפרק השלישי לעבודה יוקדש לעיון מעמיק במעמדו הנורמטיבי של עקרון ההגנה על חפים מפשע

" המובן החזק"ולהגדרת  13 (ודומותיה בהתאם למימרה של בלקסטון" )עקרון העדיפות"בהתייחס ל

                                                             
הביטוי האחד הוא .  לחילופין שני ביטויים אפשריים לתכלית שניצבת כנגד תכלית ההגנה על חפים אציגלאורך החיבור  10

הוא , אך שאיננו זהההקשור , הביטוי הנוסף  .בהכרעות שיפוטיות תכלית חשיפת האמת או החתירה למירב הדיוק העובדתי
ההגנה על חפים עשויה לתבוע פשרה משמעותית .  מימוש תכליות דיני העונשיןלשם הבאתם של עבריינים על עונשם של 

יצוי זיהוי המרחב המשמעותי למלחשיבות  אין ספק שישנה, עם זאת.  ביחס לשני הביטויים הללו של התכלית שכנגד
, הגבוהות מידע ולנוכח עלויותיהםהמשאבים והאפשרות זו מוגבלת לנוכח מגבלות .  ללא התנגשות, התכליות בד בבד

 .הישירות והאלטרנטיביות
11

בהקשר הנדון הינו ערך המהוה חלק מן התשתית המוסרית הבסיסית שממנה נגזרים  (foundational)ערך יסודתני  
 העשויה תנוכח תכליתלהבדיל מ, תלויה אליה חותרת המערכת-תכלית בלתי היא הצבתהמשמעות  .העקרונות והמדיניות

 . לפי ההקשר, טרומנטלי או מסייגאינס ,שפיעגורם מלהיות 
קידום מיטבי של   כאשר, מתחום תיאוריית קבלת ההחלטות נועד לתאר יחס בין אסטרטגיות פעולה trade-offהמונח  12

 הרעיון מרכזי כמובן להקצאת סיכוני המשגה בהליך הפלילי.  של התכלית האחרת תכלית אחת יתבטא בגריעה מהשגתה
 .אשתמש לאורך העבודה בביטוי הלועזיולכן  אופן מזוקקקשה למצוא מונח בעברית המבטא את הרעיון ב.  ותיזה הנוכחית

13
מזוהה ואמרה זו , "יסבולי מאשר שחף מפשע יחיד[ מדין]מוטב שעשרה אשמים יימלטו "כי  11 -בלקסטון כתב במאה ה 

לקסטון כמעט שלא הקדיש דיון ב, מרה זואאף שמעבר ל)כביטוי המחויבות להגנה על חפים , גם בפסיקה, לעתים קרובות
NGLANDEAWS OF LOMMENTARIES ON THE C ,LACKSTONEBILLIAM W (.  לחקר העובדות במשפט ומורכבותו בכתביו

Beacon Press, 1962)Bk IV, ch. 27, 420 [*358] (1769,   .לכל אורך ההיסטוריה הוצעו וריאציות שונות רבות לביטוי ,
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אטען שהן .  ח את שתי השאלות בגדרן של שש פרספקטיבות מוסריות מובחנותאנת.  לעקרון ההגנה

לעקרון ההגנה על חפים מפשע מבוססים על " המובן החזק"והן  "עקרון העדיפות"ההצקה העקבית של 

האבחנה בין זכויות חוקתיות לבין ", "האמנה החברתית הרולסיאנית:  "הצדקות מוסריות מסוימות

, מכל אחת מן ההצדקות אציע לגזור המשגה אחרת".  נאמנות לערך המצדיקה"וטיעון  "אינטרסים

לאור כל אחת מן , לבסוף.  למחויבות להגנה על חפים מפשע" מובן החזק"ל, ייחודית למושגיה

לאור כל ".  מגבלת סף"כ" מגבלת הענישה הדאונטולוגית"ההצדקות אתאר את טיבה ומשמעותה של 

לבין האפשרות הנותרת לעצב באופן חופשי " הגנה במובן החזק"בין אחת מן ההצדקות ניתן להבחין 

 .יותר את התכנים והכללים המשפיעים על רמת המחויבות להגנה על חפים מפשע

:  הפרק הרביעי מהווה את גולת הכותרת של התיזה ובו אציג באופן מפורט את שש המחויבויות הנגזרות

המתבטאת בסטנדרט ההכרעה בתום המשפט , "ההמחויבות הנורמטיבית להקצאת סיכוני המשג"

המתייחסת למשאבים  "המחויבות הפרוצדוראלית";  המחייב את הוכחת האשמה מעבר לספק סביר

כדי להקטין את סיכוני ( בפרוצדורות חקירה ובשאר אמצעים, בכח אדם, בזמן)שמקצה מערכת המשפט 

;  תגוננות יעילה בפני ההאשמותוכן לערובות הליכיות המוקנות לנאשם כדי לאפשר ה, הטעות

גם , המתייחסת לטיבם ולאיכותם של האמצעים לחקר האמת "אפיסטמית-המחויבות הראייתית"

לסוגיית חסימתם או הגבלתם של סוגי ראיות או היסק :  ומהכיוון השני, להיקף ולזמינות שלהם

;  קבילים-משגה בלתיהעלולים להגביר את הסיכון להרשעה מוטעית או לחשוף את הנאשם לסיכוני 

 "המחויבות המוראלית";  כלשונה, "המחויבות לפיקוח ובקרה אפקטיביים לגילוי טעויות ותיקונן"

;  כמאמץ מודע, ההרהור והדאגה המלווים את מלאכת השפיטה, המתייחסת לטיבם של הלך הנפש

   ."המחויבות האקספרסיבית"ו

במסגרת כל .  בטיב הניתוח הביקורתי שהן מאפשרותהעיקר הוא , מעבר להצגת המחויבויות והגדרתן

מהם תכניה העיקריים של המחויבות ומדוע הם :  אחת מן המחויבויות אבחן את השאלות הבאות

המחשת ביטויה של היחסיות ההכרחית והמתח בין ;  חיוניים למימוש תכלית ההגנה על חפים מפשע

 -בד את שתי התכליות שביסוד ההליך הפלילי הבחינה האם וכיצד ניתן לקדם בד ב;  תכליות ההליך

" המובן החזק"מהו ביטויו של ;  וההגנה על חפים מפשע, השגת מירב הדיוק העובדתי/ חקר האמת

אילו מן המושגים ,  ובהתאם לכך? לעקרון ההגנה במסגרת כל מחויבות והתכנים שהיא מקיפה

, ואמות את המובן החזק לעקרון ההגנהת, במסגרת כל אחת מן המחויבות, והפרשנויות הדומיננטיות

זהה את אותם התכנים המשפיעים על רמת מאידך א?  ות פרשניות שסוטות ממנולעומת מושגים וגיש

ההגנה על חפים שאינם מוגנים באופן חזק מלכתחילה ושלגביהם נתון חופש יחסי נרחב הן לרשות 

האם הרמה ;  ם בזמן ובהקשר נתוןהמחוקקת והן לרשות השופטת לעניין עיצוב רמת ההגנה על חפי

שאלה )? היחסית של ההגנה על חפים מפשע עשויה להשתנות בהתאם לרצינות או חומרת העניין

מהם קשרי הגומלין או ;  (שאדגים שיש טעם לבחון במסגרת כל אחת מן המחויבויות באופן ספציפי

 ?התלות בין המחויבות לקודמותיה

                                                                                                                                                                                         
 .Alexander Volokh, n Guilty Men, 146 U. PA. L. REVהסקירה הכללית אצל ' ר.  מאחד ועד לאלףשבטווח מספרים 

ממשית ליחס העדפה שאיפה להתאמה כסטנדרט ההכרעה  להגדיר אתגישות מסוימות התיימרו להציע  . (1997) 173
לצידה אשאף להדגיש את ראייתן של ממרת בלקסטון .  שאלת יחס ההעדפה תידון במספר הקשרים לאורך העבודה.  מוגדר

אינה באה לתאר מצב ממשי מצוי או רצוי אלא לבטא את המחויבות במונחים  מימרהה. בלבד ודומותיה כביטוי סמלי
מפשע מנע מהרשעתו של חף ים אילו היינו נדרשים לזכות עשרה אשמים כדי להג:  "לאמור.  מציאותם לנוגדימהיפותטיים 

 ".  היינו נוהגים כך -יחיד 
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מודל  לרבות באמצעות הצגת, התלות בין המחויבויותהגומלין ו הפרק הרביעי יכלול גם דיון בקשרי

חלקו האחרון יוקדש .  בהתייחס לראיות מדעיות" מודל צבר המחויבויות"גרפי ממחיש וכן הדגמה של 

דיון החשוב הן כמענה לביקורת על התיזה , לדיון בתיזות החשובות של לארי לאודן ושל אלכס שטיין

 .ייחודה והערך המוסף שהיא מציעה, ל התיזה בשיח האקדמי הרווחוהן לצורך הבהרת מיקומה ש

, בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סבירויכלול דיון במחויבות הראשונה לעבודה  הפרק החמישי

המובן "עיקרו בהצגתה והנמקתה של הפרשנות לסטנדרט ההוכחה התואמת את .  ו ומובניומקורותי

אך הצדקתה , ההגדרה המוצעת אמנם איננה חדשנית כשלעצמה.  לעקרון ההגנה על חפים מפשע" החזק

.  כרוכה בעיון מעמיק בשש התלבטויות עיקריות ביחס למובנו של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

.  שייחודו במורכבותו ובעמימותו מושגהמגמה היא להסביר את סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר כ

וגם  עקרוניים, ובכל זאת ניתן לתת בו סימנים . ואליתקונספטוהוא נועד מיסודו לספק הכוונה ערכית 

 .הפרק יציע המשגה מפורטת ומנומקת לדרישת ההוכחה מעבר לספק סביר  .מוחשיים

מחויבות הפרק השישי והאחרון יוקדש לעיון בשלוש סוגיות משמעותיות ואקטואליות המתקשרות ל

ביחס )רת נטל ההוכחה אל שכם הנאשם שאלת התוקף החוקתי של העב:  מפשע הגנה על חפיםל

מפרה את ( כנגד דעת מיעוט מזכה)השאלה אם הרשעה בדעת רוב ;  "(גורמי ענישה"או ל" הגנות"ל

.  והשאלה אם פרקטיקת הסדרי הטיעון מציבה בעיה ייחודית של הרשעת חפים;  המחויבות הראשונה

הפרק השישי מדגים .  ח התיזהביחס לכל אחת מן השאלות הללו אציג פרספקטיבה חדשנית לנוכ

בהתייחס לסוגיות שהדיון הקיים לגביהן נוטה לבלבול מושגי " צבר המחויבויות"יישומים של תיזת 

 .הוא ממחיש את הערך המוסף של הפרספקטיבה שהיא מאפשרת.  ולחוסר עקביות

 נדה'עיקרי האג -התיזה בהקשרה 

חדשנותה .  לניתוח ולביקורת, יעה כלים ללימודהיא מצ.  וזו יומרתה, העבודה מציעה מודל אנאליטי

בעבודה משולבות דוגמאות רבות במישור .  טמונה בהצגתה ובהנמקתה של פרספקטיבה עיונית כוללת

היא .  אין בה יומרה דסקריפטיבית חזקההדסקריפטיבי המצביעות על מגמות ופערים בשיח הרווח אך 

  14.נאמנות לעקרון ההגנה בשיטת המשפט הנוהגתאינה מציגה טיעון ביחס לרמה זו או אחרת של 

אין בה גם אך , העבודה רוויה בטיעונים נורמטיביים בהתייחס לסוגיות הרבות הנדונות במסגרתה

מטרתה העיקרית איננה להציע פתרונות או מושגים חלופיים לאלו הרווחים .  יומרה נורמטיבית חזקה

אך אין , בעד ונגד גישות פרשניות בעלות מעמד בשיחמשקל -מתוך המחקר עולות טענות רבות.  בשיח

אלא הבהרה של משמעות ההיתלות בכל , משמעית לאימוצה של גישה זו או אחרת-בעבודה קריאה חד

שכן טבועה במודל ביקורת , בעצם הצגת המתווה האנאליטי קיים אמנם מימד נורמטיבי.  גישה

זאת בפרט באמצעות המשגת . הינו חסר או שגויבהתייחס להיבטים עקרוניים שביטויים בשיח הרווח 

 .של המחויבות להגנה על חפים מפשע והמחשת גישות ומדיניות הסוטות ממנה" המובן החזק"

המחקר התהלך בין ההיסטוריה .  המחקר התפשט ככל שהתקדם והיה צורך לחזור ולתחום אותו

בעיקר בתחומי המסורת )וההשוואתי המחקר המשפטי העיוני , (המדינית וגם האנאליטית)והפילוסופיה 

                                                             
14

בעבודה תובאנה .  חזקות הן במישור האמפירי והן במישור המחקר האיכותני טיביותפרומרות דסקהעבודה נעדרת י 
הנפוצים להרשעות הפניות למחקרים קיימים ביחס לשיעור ההרשעות השגויות וכן למחקרים המתחקים אחר הגורמים 

על חפים  לרמת ההצלחה בהגנה נוגעאך הן אינן מיועדות לבסס טיעון ב, נחוצות לשם הסבר והמחשההטענות .  שווא
תוך בחינת , המתווה העיוני המוצע בעבודה בהחלט עשוי לשמש למחקרים אמפיריים והשוואתיים עתידיים.  למעשה

 .זו חורגת מגדרו של המחקר הנוכחי יומרהאולם , ההתאמה למונחיה ולמימוש המחויבויות השונות



7 
 

הוא שאב מתחומי הפסיכולוגיה ההתנהגותית והניתוח הכלכלי של (.  אמריקאית-המשפטית האנגלו

.  הוא שילב בין האפיסטמולוגיה ותיאוריות אודות רכישת הידע לבין תורת המדינה הליברלית.  המשפט

המקדם ומעודד עיון  - "New Evidence Scholarship" -מיקומו של המחקר בענף שנוהגים לתייג כ

   15".הידע"ו" הוכחה"ה, "חקר האמת"ביקורתי ביומרות ובשיטות של המשפט בהתייחס למושגים כגון 

ביחס  "ציסטיתאמפירי-מסורת הרציונאליסטית"נאמנים ל, והתיזה בכללה, הדיון במסגרת העבודה

.  רת זו דוחה את הספקנות הקיצוניתמסו.  כהגדרתו של וויליאם טווינינג, לחקר העובדות במשפט

תלויה של אירועים -הנחות חזקות הכוללות את ההכרה בהתרחשותם הבלתי-בבסיסה שורה של קדם

ציסטיים ותוך הסתמכות על כלים רציונאליים ועל אמפיריבעבר ובאפשרות לחקר העובדות באמצעים 

שיבה זו כוללת בחובה גם את מסורת ח  16.הכשירות הקוגניטיבית הבסיסית של שופטים ומושבעים

ההכרה בכך שרכישת הידע בגדרו של ההליך המשפטי לעולם מתבצעת על סמך מידע בלתי שלם 

טענת היחסיות ההכרחית מהווה .  מבלי יכולת להגיע לוודאות, ומבוססת על היסקים הסתברותיים

  aspirational rationalism.17לבין  complacent rationalismבעיניי המשך ישיר לאבחנה של טווינינג בין 

מבוססת על גילוי , כשלים והטיות, הגם שהיא חותרת לחשיפה של מגבלות, התיזה:  הבהרה זו חשובה

היא איננה מתקשרת לספקנות עמוקה או .  אמון בסיסי בשכילה הלוגית והמשפטית כשכילה פרגמטית

יעונים ממסורת הריאליזם המשפטי לאורך העבודה ניתן יהיה לזהות אמנם ט.  מודרנית-לעמדה פוסט

שאין בהם קריאת , כהסברים משלימים ולא חלופיים -" מתון"אך אלו מועלים באופן , והפרגמטיזם

 18.תיגר על הצבתה הבסיסית של תכלית חקר האמת במוקד ההליך המשפטי

תיזה ה.  לעתים מובנות תיזה וחשיבותה מתוך סימון המגמות שכלפיהן היא משיבה והמתחרות נגדה

.  הנוכחית התעצבה גם במענה לגישות ומגמות בעלות משקל לא מבוטל בשיח השיפוטי והאקדמי

ראשונה היא הטענה הנורמטיבית לפיה סטנדרט :  אדגיש שלוש מגמות שהתיזה מוצבת במישרין כנגדן

ההוכחה המחמיר ממצה את הדאגה להגנה על חפים ואת פונקצית הקצאת סיכוני המשגה במשפט 

בכל " הטיית סיכוני המשגה"גישה זו מסתייגת באופן נחרץ משילובם של אלמנטים של .  יהפליל

שיש בהם כדי להקטין את ההסתברות להכרעה , השלבים וההקשרים האחרים להליכי ההוכחה

שחיבורו החשוב מספק , מנציגיה הבולטים של הגישה לארי לאודן.  המבוססת על דיוק עובדתי מירבי

בעבודה יוקדש לפיכך דיון נרחב למענה   19".צבר המחויבויות"תיזת  כנגדורה ביותר גם את התיזה הסד

המגמה השניה הינה מגמה בולטת של ניסיון לזקק את סטנדרט ההכרעה הפלילי על .  לתיזה של לאודן

                                                             
 ,John D. Jackson' טרותיה והשפעותיה רמ, כמגמה אקדמיתNew Evidence Scholarship  -הלסקירה כללית אודות  15

Analyzing the New Evidence Scholarship:  Towards a New Conception of the Law of Evidence, 16 OXFORD 

JOURNAL OF LEGAL STUDIES 309 (1996);  Richard Lempert, The New Evidence Scholarship, Analyzing the 

Process of Proof, 66 B.U.L. Rev 489 (1996)  .מרשימה ואינטר, מחודשתהצביע על התעוררות  מצדו טווינינג-
 William Twining, RETHINKING.  עניין בסוגיות ראייתיות והוכחתיות בקונטקסט המשפטיהשל , דיציפלינארית

EVIDENCE:  EXPLANATORY ESSAYS, 350 (1990)  .בשם זכות היוצרים על השימוש New Evidence Scholarship 
 .ארד למפרט'המגמה שמורה לריצ הכללתצורך ל

16
 WILLIAM L. TWINING, THEORIES OF' ר.  "the classical rationalist tradition of evidence scholarship": במקור 

EVIDENCE:  BENTHAM AND WIGMORE 12-18 (1985) . משפטי -הראייתיההנחות שביסוד השיח -לדיון ביקורתי בקדם
יון ד  .(1116) 14 מג הפרקליט" חופש הוכחה ותיזות בדבר מקצועיות השפיטה, שיקול דעת עובדתי" דורון מנשה' הרווח ר

 .במהפכה האינטלקטואלית של תקופת הנאורות יובא במסגרת הפרק השני לעבודה מפורט בגישה ומקורותיה
המשפט אינו מבוסס על התחיבות להשגה מלאה .  עצמו בגדר אספירציההמימוש של חקר העובדות במשפט הוא .  12, שם 17

, מתחייב דיון מתמשך במגבלות של חקר האמת ובמשמעותן" האספירטיבי זםרציונאלי"של ה ובגדר.  ומעשית של האידיאל
 .משביעות הרצון המוגזמת ומאנאכרוניזם רעיוני, תוך הישמרות מן הדוגמה

18 Charles Nesson, The Evidence or the Event?  On Judicial Proof and the Acceptability of Verdicts, 98 

HARV. L. REV. 1357 (1985)  . בהצדקה הפרגמטיסטית ממדרשו של נסון יובא בפרק השלישי לעבודהמפורט דיון. 
19 LARRY LAUDAN, TRUTH AND ERROR IN CRIMINAL LAW:  AN ESSAY IN LEGAL EPISTEMOLOGY (2007). 
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מגמה זו מתארת את (.  כמותיים ואם בדרכים אחרות-אם באמצעים הסתברותיים)דרך ההצרנה 

לעתים היא תולה בסטנדרט ההכרעה את .  של ממש המשקף את מידת ההגנה" סף"סטנדרט ההכרעה כ

על כן היא חותרת לרמת אובייקטיביות ופורמליזציה .  פונקצית הניהול האפקטיבי של סיכוני המשגה

משותפת לגישות אלו הנכונות להגדרת . במימד תוצאתי ממשי( ונבחנת)המתבטאת " אחידות"לגבוהה ו

הן חותרות , מתוך הכרה בחוסר השלמות".  כמותי"המחויבות להגנה על חפים במונחים של סף 

.  קבילים והכרחיים( מצרפיים)להגדרה המוצהרת של רמת המחויבות במונחים של שיעורי משגה 

-מציבה עצמה במובהק כנגד מגמה זו מתוך הדגשת ההצדקות המוסריות הלאהתיזה הנוכחית 

מתוך הסבר מגוון התכליות ;  לעקרון ההגנה" המובן החזק"תועלתניות למגבלת הענישה ואפיון 

מתוך הדגשת רכיב ;  "(הכלים השלובים"טיעון )שסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר מכיל ומבטא 

סטנדרט ההוכחה .  הנלווית להכרעה הפלילית, והאישית-החברתית, האחריות המוסרית הקונקרטית

.  אופיו זה דוחה את ההצרנה.  ערכית ולא תוצאתנית-מעבר לספק סביר נועד לספק הכוונה מוסרית

(complacency)" שביעות רצון"המגמה השלישית שכנגדה ניצבת התיזה הינה מגמה של 
הנתלית  20

 (.גם של הביקורת העצמית)ותו של העיון הביקורתי במושגי השיטה והנוטה לגמד את חשיב

חיבור זה לא , בניגוד לרובם של החיבורים המשפטיים".  ניסוי חשיבה"את התיזה ניתן לאפיין גם כ

המחקר כוון לחשיפה וניתוח של התלבטויות והתיזה עצמה .  וזאת בכוונה תחילה, נכתב בנימה פסקנית

".  פתרונות"להציב את השאלות במרכז השיח ולא להיאחז ב תכליתה היא". מתלבט"היא בעלת אופי 

אלא ביטוי לגישה לפיה במודעות להתלבטויות ולכובד משמעותן מצוי עיקרו של , אין זו התחמקות

 .  בהפנמתה של המחויבות המוסרית שאף כלל או מושג כשלעצמו לא יוכל לשחרר ממנה -הפתרון 

צויות בנקודת המפגש הגורלית שבין הבטחון האפיסטמי הוכחת העובדות וההכרעה במשפט הפלילי מ

היא מלאכה .  היא מלאכה לוגית ומקצועית והיא גם מלאכה ערכית ומצפונית.  לבין הסמכות המוסרית

היומרה לבטחון האפיסטמי והיומרה לסמכות המוסרית להכריע גורלות מעוררות שתיהן .  אנושית

עבודה .  ואין בנמצא מושגים שיפתרו עבורנו את ההתלבטות . אלו שאלות חיוניות.  שאלות לא פשוטות

 .חינוכיתנדה שהינה בהחלט ובמוצהר 'זו מיועדת אפוא לקדם אג

 

 

 

                                                             
 .1לעיל הערה , Risinger' ר 20
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 "היחסיות ההכרחית"הדואלי של ההליך הפלילי והנחת  אופיו  .1

צוטטה אנקדוטה היסטורית מהתקופה  59811ב משנת "ש העליון של ארה"דין מפורסם של ביהמ-בפסק

, הרומית שיש בה כדי להמחיש את המתח האינהרנטי בין שתי מטרות היסוד של מערכת שפיטה פלילית

הגנה על חפים מפשע מפני פגיעה ; נשם מצד אחדועבריינים על עחתירה נחושה להבאת :  בתור שכזו

 : כך צוטט שם.  מוצדקת מידי השלטון מצד שני-בלתי

  "[O]h, illustrious Caesar!  If it is sufficient to deny, what hereafter will become of the 

guilty?"   

 "?f it suffices to accuse, what will become of the innocent[I]" :וליאן'פנייה שאליה השיב הקיסר ג

עיגון וארטיקולציה של כלל הכרעה ברור במשפט הפלילי , נצמדת לכל ניסיון לכימותההדילמה זו 

רי מזוהה אבמינוח הפופול.  חפים מפני הרשעת שווא של המחויבות להגנה על ותכניהטיבה  להסברו

מוטב "פיה -על, מרה הידועה של בלקסטוןיר מכל עם המההכרעה הנורמטיבית הכללית בדילמה זו יות

בין אם מפרשים המימרה כהגדרת   2".מאשר שחף מפשע יחידי יסבול[ מדין]שעשרה אשמים יימלטו 

ובין אם מפרשים אותה כביטוי סמלי לעקרון  3"שגויים"בין הרשעות שגויות לבין זיכויים  כמותייחס 

הציווי המוסרי שהרי  4,של סוג המשגה האחד על פני סוג המשגה האחר מובהקתהעדפה  שלמופשט 

.  חות ברובד ההצהרתילפ, עובר כחוט השני בין כרכי הפסיקה של שיטות המשפט הליברליותהגלום בה 

 .פשרו המעשי של הציווי נותר פתוח לפרשנויות וליישומים שונים ומשתנים

 ערכת המשפט להגן על חפים מפשע מפני הרשעותמחויבותה של מ לברר את פשרעבודה זו חותרת 

 מפשע ההגנה על חפים" אידיאל"או " עקרון"ל ניתוח שהעבודה מציעה .  ואת נגזרותיה, שגויות

הקורא להעדפת שיח ער וגלוי ביחס  "היחסיות ההכרחית"טיעון :  משלושה טיעונים עיקריים המורכב

בזמן  ההגנה על חפים שמפגינה שיטת המשפט תרמ ילגבלמתח הנורמטיבי שבין תכליות ההליך הפלילי ו

צבר "טיעון ;  "פתרון"ובנוסחאות המתיימרים לגלם  על פני היתלות דוגמטית במושגים ,ובהקשר נתון

 את רמת ההגנה על חפים בשיטת המשפט בחלוקה לשש מחויבויות מוגדרות לנתחהמציע  "המחויבויות

המציע לאבחן ולאפיין תכנים והיבטים במחויבות " המובן החזק לעקרון ההגנה"וטיעון ;  ומובחנות

                                                
1 Coffin V United States, 156 U.S. 432, 455 (1895) , תוך ציטוטAMMIANUS MARCELLINUS, RERUM 

GESTARUM, L. XVIII, c. 1. 
2

 Bk IV, ch. 27, 420 [*358] (1769,  NGLANDEAWS OF LOMMENTARIES ON THE C ,LACKSTONEBILLIAM W

Beacon Press, 1962) .הוצעו , במקורות דתיים ובמקורות משפטיים ,לאורך ההיסטוריה וגם שנים רבות לפני בלקסטון
לסקירה .  שבין אחד לאלף בטווח, יחס העדפה מספרי בין זיכוי אשמים לבין הרשעת חפים לביטוי רבות ושונותוריאציות 

 .Alexander Volokh, n Guilty Men, 146 U. PA. L. REV. 173 (1997) 'מעניינת המתובלת בהמחשות ובקוריוזים ר
היות שמתוך קבלת כללי זהירות שהמערכת גוזרת על עצמה על , ביחס לזיכוי אשם עשוי לעורר הסתייגות" שגוי" המונח 3

היא למובן  "שגוי"הכוונה במונח ".  נכונה"מנת להגן על חפים עשויה תוצאה של זיכוי אשם להתחייב ובמובן זה להיות 
עובדות כפי שהתרחשו במציאות פער בין קביעת האשמה או החפות השיפוטית לבין הואיטיבי המאפיין הטבעי והאינט

 לעבודה יחמישה הפרק. "false negatives"לבין  "false positives"בין " רצוי"מכאן שאלת הגדרת היחס ה". שגיאה"כ
 .הסתברותי-כמותי כסף ההכרעה סטנדרט של לפירושו ביחס בהתלבטות מפורט דיון יכלול

4 Jefferey Reimen and Ernest Van Den Haag, On the Common Saying That It Is Better That Ten Guilty 
Persons Escape Than That One Innocent Suffer:  Pro and Con, in CRIME, CULPABILITY, AND REMEDY 226, 

227 (Ellen Frankel Paul, Fred Dycus Miller & Jeffrey Paul eds., 1990). :"After all, the truism is not a 

carefully quantified principle, but a slogan meant to convey a message quickly and memorably"; ור'  
GLANVILLE WILLIAMS, THE PROOF OF GUILT 188 (1955) :"It has been said that every legal maxim is either a 

platitude or a half-truth". 



01 

 

שאיננה מוכפפת למדיניות ( אמנם לא מוחלטת)שלגביהם עשויה להתקיים הגנה  מפשע להגנה על חפים

 .לבין תכנים והיבטים הנתונים לשינוי מעת לעת ובמעבר בין הקשרים, סים הרגילרולמאזן האינט

את האופי  בהירבו א.  כנקודת המוצא "היחסיות ההכרחית"דש להסבר הנחת יוק זה ראשון פרק

.  שביסוד המתח הנורמטיבי בין תכליותיו העיקריים את הגורמיםנתח אוהדואלי של ההליך הפלילי 

 ושלהנורמטיבי האמור  לאור המתחתיאור ראשוני של ההתלבטות הנצחית של מערכת המשפט  ציגא

מחיש את הפערים בין המחויבות המוצהרת כלפי א.  נוטה לייצר יאהחסרים והסתירות הפנימיות שה

 הציע תיאוריה חדשניתלהפרק אינו מיועד .  תומהאידיאל לבין הפשרה המעשית ההכרחית ביחס להגש

ההתבוננות על  נמק אתתכליתו היא ל.  הטיעונים בהמשך העבודה אלא להניח את התשתית להצגת

מאבק תמידי בין שני קטבים ערכיים שכל אחד כ 5,"אנטינומיה ערכית"ליך הפלילי במונחים של הה

 ,מאבק בין שני קולותזהו תיאור .  מהם תובע עקביות לוגית ומעשית ורמת מימוש משמעותית

 .  ומשפיעים כל העת על רמת המימוש של תכלית ההגנה על חפיםהנוכחים  ,תכליתיים ונחושים

 ת ראשוניתהמחשה מטאפורית ואינטואיטיבי -" ש במשקפייםחמו"   1.1

הניגש אל מלאכת ".  לוח חלק"לא ניתן לגשת כ מפשע ת הניתוח של עקרון ההגנה על חפיםאל משימ

 -מודע של הנחות -במערך מודע או בלתי, נמנע-המחקר והכתיבה מצטייד באופן כמעט בלתי

אפתח   .תבעיושדרכם ישקיף על המציאות ושבאמצעותם ינתח את ה" משקפיים נורמטיביים"ב

   .בטרם פניה לעיגון המחקרי הרעיוןשל  פורמלית-בלתיואינטואיטיבית  ,בהמחשה מטאפורית

המשקפיים "נקרא להם , ישנם מי שמצטיידים במשקפיים הטבעיים לכאורה לנוכח הגדרת הנושא

כל מנעלה , כתכלית נורמטיבית מרכזית מפשע דגישו את אידיאל ההגנה על חפיםאלו י".  האדומים

הם יזהו את הנקודות וההקשרים הרבים שבהם מערכת המשפט בכלליה ובמעשיה סוטה .  שיקול אחר

הם ידגישו את הפגמים בהגשמת ערך ההגנה על החפים ואת .  במפורש או באופן מובלע, מן האידיאל

שיחזקו את מחויבותה של , אסטרטגיות וכללים, הם יציעו דרכי ניתוח.  מכך העוול הנגרם כתוצאה

כינינו את המשקפיים של " משקפיים אדומים.  "וירחיבו את שולי הבטחון המערכת להגנה על חפים

כלפי  למצות את אכיפת הדיןמשום שגם מתוך הוקרת התכלית הבסיסית של המשפט הפלילי , האל

הם יבקשו לרסן ולשים בלמים למלאכת , הרתעה ולקדם את שלטון החוקלקיים גמול ו, עבריינים

להט טיעוניהם ינבע מן .  בדהירתההצדק שהיא עלולה לגרום -איהם ידגישו את .  האכיפה והענישה

שאין  - ובין אם לאו בין אם הוא מתגלה -ידואלי הנגרם מהרשעה שגויה בהעוול המוסרי האינדי

המשקפיים האדומים הם .  נמנע ואגבי-אליו כאל תוצר לוואי בלתילהמעיט מחשיבותו בהתייחסות 

משתקפת  . מרהושל חשיפת פגמים ומגבלות לי, של הסתייגות וזהירות, משקפיים של ביקורת וספקנות

 .לטובת הבטיחות להאטת הקצב מהם דרישה

 של מחויבותה מושם הדגש על, דרכם של משקפיים אלו".  משקפיים הירוקים"כנגדם יש המצטיידים ב

, הגנה על החברה ועל ערכיה, מימושן של הנורמות שבבסיסה:  שהיא תכלית קיומה מערכת החוק

יזהו את  נציגי הגישה . אכיפה והרתעה, הציבורי הבטחת הבטחון והסדר, מניעת נזק לקורבנות עבירה

הנקודות וההקשרים הרבים שבהם מערכת המשפט הפלילי בכלליה ובמעשיה סוטה מחובתה להגשמת 

" משקפיים ירוקים. "מצד שני ובהשתת גמול הולם כלפי עברייניםמצד אחד כלפי קורבנות   -הצדק 

הם , משום שגם מתוך הוקרת חשיבותו הרבה של ערך ההגנה על חפים, הכינינו את המשקפיים של אל
                                                

 .מיסודו של הסוציולוג מקס ובר יוצג ויוסבר בהמשך הפרק, Antinomy of Values -רעיון ה 5
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התקדמות הצדק "ללחקר האמת ו נחוצות-ובלתי לשיטתם מוגזמות, יקפידו להזהיר מפני הפרעות

הוספת ומיתר -הם ידגישו את הפגיעה בצדק ובתועלת שעלולה להיגרם כתוצאה מהססנות  6."במסלולו

ה בנטהאמיאנית בהשרא.  חשש מפני הרשעת חפיםהשל  המתוך העצמ מכשולים להליך של חקר האמת

רציונאליות בהגדרת המכאניזם -המגיעים כדי אי, לב וסנטימנטליות-יזהירו מפני מורךהם , כתשממת

מרתה ובי:  מוסריאפיסטמי ו ,המשקפיים הירוקים הם משקפיים של בטחון רב בשיטה  7.לגילוי האמת

קת ובכוחן של הערובות שהיא מספ, מפשע ביכולתה להבחין בין אשמים לבין חפים, להגיע לחקר האמת

(.  איתם גם על כמות לא מבוטלת של אשמיםיחד ו) לקיים הגנה טובה מאד על חפים( לעתים בעודף)

 .הצבע הירוק הוא גם צבעה של שביעות הרצון

 יכריםנוכחים כל העת ונ, וכנגדם של בעלי המשקפיים הירוקים, קולות בעלי המשקפיים האדומים

מאמרים וספרי עיון מחדשים תובנות כל העת ומעשירים , מחקרים.  היטב בשיח הפרקטי וגם האקדמי

בשאלת גדרה של  8,"תקופת הנאורות"את הדיון המתקיים ברצף משחר ההיסטוריה ובעיקר מאז 

הפרספקטיבות המנוגדות .  רלוונטיים וגם חשובים הקולותשני . מפשע על חפים מחויבות להגנהה

הן מתבקשות וצפויות גם לנוכח  .ות לכיוונים הפוכים טבעיות לנוכח מורכבות הדילמה ונצחיותההמושכ

הן מאפשרות את ההצגה המיטבית של התביעות הנורמטיביות .  אופיו האדברסרי של ההליך המשפטי

  .עיוותים ובעיות, של פגמים עודדות חשיפההן מ  .והמעשיות של כל אחד משני האידיאלים המנוגדים

, במערכת המשפט -ההתפלגות בין בעלי המשקפיים האדומים לבין בעלי המשקפיים הירוקים 

ואם נרחיב את .  ואחידה איננה התפלגות קבועה -באקדמיה ובחברה בכללותה , במסדרונות השלטון

המושך , בדרגות שונות של עוצמה, נוכל לדמיין שלכל זוג משקפיים מוצמד מגנט, השימוש בדימוי

נוצרים מעת לעת מצבים משתנים ומתחלפים של שיווי משקל ושל , וכך.  ו ומשפיע על השדהלכיוונ

שכן לעתים הצטברות של תקלות בולטות ומוחשיות , גם המציאות משחקת תפקיד  9.חוסר שיווי משקל

לעתים לנוכח תהליכים , לעומת זאת. משדרת קרן אור אדומה החודרת גם דרך המשקפיים הירוקים

.  "אורות ירוקים"ותרבותיים גם בעלי המשקפיים האדומים מפנימים את הצורך ביותר חברתיים 

 .לאורך רובה של ההיסטוריה שתי הפרספקטיבות קיימות ונאבקות על מעמדן, ככלל

.  הם משקפיים אחרים, המשקפיים שאני מבקש להצטייד בהם ושבהם אשתדל לצייד את הקורא

.  עד שהמראה דרכן איננו ברור, הן אדומות וירוקות גם יחד.  תולאו דווקא נוחו, עדשותיהם מוזרות

                                                
 The law would fail to protect the community if it" :הספק הסביר הגדרתו המפורסמת למבחןב דנינגהלורד  מאמרכ 6

permitted fanciful possibilities to deflect the course of justice"  .Miller v Minister of Pensions [1947] 2 All 

ER 918, 919. 
 But we must be on our":  ויישומים מוגזמים בהשראתה בלקסטון תכנגד מימר בנטהאםרמי 'גהצינית יצא  בדרכו 7

guard against those sentimental exaggerations which tend to give crime impunity, under the pretext of 

insuring the safety of innocence.  Public applause has been, so to speak, set up to auction.  At first it was said 

to be better to save several guilty men, than to condemn a single innocent man; others, to make the maxim 

more striking, fix the number ten; a third made this ten a hundred, and a fourth made it a thousand.  All these 

candidates for the prize of humanity have been outstripped by I know not how many writers, who hold, that, 

in no case, ought an accused person to be condemned, unless evidence amount to mathematical or absolute 

certainty.  According to this maxim, nobody ought to be punished, lest an innocent man be punished".  

JEREMY BENTHAM, THE WORKS OF JEREMY BENTHAM Vol. II 169 (1829, John Bowring, ed., William Tate & 

Simpkin, Marshall & Co, 1843). 
על עיצוב ההנחות שבסיס השיח  "תקופת הנאורות"הפרק השני לעבודה יכלול דיון בהשפעה הפורמטיבית של רעיונות  8

   .מפשע ההגנה על חפים מתיימרת שיטת המשפט לממש את תכלית תםובאמצעשהוכחתי ועל המושגים -הראייתי
היעילות של  קידוםמעבר בין מצבים משתנים של שיווי משקל וחוסר שיווי משקל בהתייחס לקונפליקט בין לטיעון בדבר  9

 .William Laufer, The Rhetoric of Innocence, 70 WASH' נאשמים רהמערכת אכיפת החוק לבין ערכי ההגנה על זכויות 

L. REV. 329, 354 (1995) ;David J. Bodenhamer, Fair Trial:  The Rights of the Accused in American History 

(1992)  . 
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בין שני ערכים , של קונפליקט בין שני צבעים עזים, של ניגודיות, אלו משקפיים של חוסר התאמה

הם משקפי הדילמה .  וליאן שצוטטה לעיל'הם משקפי ההמחשה הרטורית של הקיסר ג.  מתחרים

ההכרה בסתירה , צויה בהדגשת האופי הדואלי של ההליך הפליליעבודה מהנקודת המוצא של .  הנצחית

 . המתמדת בין שני האידיאלים שביסודו והאנטינומיה שהיא מייצרת

אדום המטושטשים נוכחים עד כמה -ככל שמתקדמים בעיון ובמחקר מצוידים במשקפי הירוק

בעיות ה לטשטש נוט, במודע או שלא במודע, עד כמה השיח הקיים;  התשובות המוחלטות אינן זמינות

עיון שכזה .  חסרה נההי ונגזרותיו יישומו ,ההגנה על חפים עקרוןעד כמה הבנתנו את ;  ואליותקונספט

לעתים תכופות העיניים .  מרהואת מגבלות הי, הוא גורם לנו להפנים את קוצר ידינו . הוא מאתגר

בסוגיות  חקר מיקיםמתחדדת והולכת ככל שמע נקודת המוצא היא הדילמה והדילמה. כואבות

, מייצר עוד ועוד שאלותהוא  ,להיפך.  משמעיות-לעתים רחוקות מספק העיון תשובות חד .הרלוונטיות

אלו הם המשקפיים הרלוונטיים עבור מי שמבקש לבחון את פשרו ואת  בלא.  מורכבות ומאתגרות

אלא מוטיבציה ותחושת , שכזה מייצר ייאוש ואין עיון  .מפשע מעמדו של עקרון ההגנה על חפים

ושלעתים רחוקות נוכל לסמוך על יישום  ומושגים מתבהר שלא נוכל להתחבא מאחורי כללים.  אחריות

אחר פורמולציות  והמעגלי ו מצוי בחיפוש האינסופינמתבהר שהפתרון אינ.  עקרונות גורפים ומוחלטים

אנו נדרשים להפנים את מלוא , כתנאי בסיסישאלא דווקא , בבעיה "שליטה"אובייקטיביות ל

 .הפנמה שלעתים נפקדת מן השיח -מורכבותה 

, הנזקק לקבלת החלטות מעשיות ומשמעותיות, לשיח השיפוטי אינם נוחים משקפיים המטושטשיםה

הוא מוצא עצמו לעתים , כןל.  קולו של בית המשפט נדרש להיות החלטי וברור.  לתיקופן ולהצדקתן

לאו דווקא , לפי הצורך וההקשר, ליף בין המשקפיים האדומים לבין המשקפיים הירוקיםקרובות מח

ביחס לשני  משדר בה בעת שביעות רצון ונחרצותהוא , בכך.  באופן קוהרנטי ובוודאי שלא באופן עקבי

 .מהותיות, י בסתירות פנימיותרוו השיפוטיהשיח   10.גם ערפול מושגיאך   ,האידיאלים כאחד

בביסוס והנמקה של האופי הדואלי של ההליך  - המשקפיים הדרושים בעיצובם של, לכן, יעניינראשית 

 ,לכשנצטייד במשקפיים אלו. לבטאו באופן קוהרנטי וברור שיפוטיהפלילי ושל הקושי הניכר בשיח ה

ם במשקפיים מצוידי  .עקרון ההגנה על חפים את מאפייניו ותכניו שלנוכל לצאת אל הדרך ולבחון 

  .נוכל להציע מודל לניתוח לוגי ומוסרי של תחומי המאבק הדינמי המתואר שבין ההשקפות, נכוניםה

 .לחלוש עליו ותהעשוי אבחנות עקרוניותנוכל לתת בו סימנים ולהציע 

1.1  Paleyites and Romillists 

מאשר ית יותר הזוכים להדגשה רטורית ולמחויבות הצהרתית דרמט המשפטייםהערכים  מעטים הם

וסטנדרט ההכרעה המחייב " חזקת החפות" בביטויו באמצעותבפרט , מפני הרשעת שווא עקרון ההגנה

מעוגנים בדין ומתפרשים  הכללים אל  11.את התביעה להוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לספק סביר

ווה מה, פקולטה למשפטיםלומד כל תלמיד בש פיכ, עקרון ההגנה על חפים  12.כמושאי הגנה חוקתית

                                                
עיונים בדין :  סבירותו של ספק" ואקישל יניב ' ר" הערפול המושגי בהגדרתו של רף ההוכחה הפלילי"אודות  לטענה 10

 (.2013) 363, 364מט  הפרקליט" הפוזיטיבי והצעה לקראת מודל נורמטיבי חדש
 .תידון בהמשך סביר לספק מעבר ההוכחה כלל לבין החפות חזקת בין היחס שאלת 11
האשמה מעבר  ה של התביעה הכללית להוכיח אתלחובת יחסק כי הנחיית המושבעים בפסב "בית המשפט העליון של ארה 12

 In re Winship, 397 U.S. 358.  לחוקה 53 -תיקון הגדרו של הבהמוגנת  לספק סביר מהווה זכות חוקתית של הנאשם 

הוא מעוגן חוקתית מתוקף שהגישה הרווחת הינה .  5811 -ז "תשל, כב לחוק העונשין43סעיף בישראל מעוגן הכלל ב; (1970)
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 -כ  14ידי בית המשפט העליון האמריקאי-תוארה על, חזקת החפות  13;"עקרון יסודי של מוסר פוליטי"

 I conceive that this"  15:וכדברי בית הלורדים האנגלי "undoubted law, axiomatic and elementary" -כ

presumption is to be found in every code of law which has reason and religion and humanity for a 

foundation.  It is a maxim which ought to be inscribed in indelible characters in the heart of every 

judge and juryman..."  . 16.אל המשפט הישראליגם ביטויים רטוריים אלו ודומים להם נקלטו 

ה אותנו לזהות הרשעה של אדם חף מפשע כפגיעה האינטואיציה המוסרית הבסיסית ביותר מביא, אכן

גם אם מקורה בתום לב , צדק וכעוול מוסרי מצד השלטון כלפי האזרח-כאי, קשה בזכויות אדם

  17 :דבורקין הדגיש את אופיו האובייקטיבי של הנזק המוסרי הטמון בהרשעת חף.  ובכוונות טהורות

"For moral harm is an objective notion, and if someone is morally harmed… when he is punished 

though innocent, then this moral harm occurs even when no one knows or suspects it and even 

when – perhaps especially when – very few people very much care". 

בחשיבותו  ההכרה, ואולם.  מונחים של קונצנזוסלכאורה ניתן היה לסכם את הדיון במעמדו של העקרון ב

היא איננה אלא נקודת   18.כשלעצמה, מעניינת-העקרונית של ערך ההגנה על חפים היא כמעט בלתי

עוד לפני הדיון , כפוטנציאל מעשי ומוחשי)הבדלי הגישות מתחילים בשאלה אם קיימת בעיה .  ההתחלה

עד כמה צריכים תשומת הלב של מערכת המשפט   ;מה חומרתו ושכיחותו של הסיכון;  (האמפירי

מהו המחיר האלטרנטיבי שראוי שהחברה תשלם כדי ;  מופנים להתמודדות עם הבעיה להיותומשאביה 

הצבתו של   19.של מידה ותאחרי הכל שאל אלה הן ותשאל?  לייצר רמה גבוהה יותר של הגנה על חפים

הכרה הגורפת במעמדם של חזקת החפות ושל אף ה, עקרון ההגנה על חפים מפשע כאידיאל מנחה

, נורמטיביות :ם פלטפורמה לשאלות נגזרות רבותמהווי -חשובים כשלעצמם  -סטנדרט הספק הסביר 

מובן "ב, "זכות ממשית"אף לאורם נשאלת השאלה אם שיטת המשפט מכירה ב.  פרשניות ויישומיות

 ?מה פשרה, ואם כן, מביצועה ףבעבירה שהוא ח להיות מורשע  אדם שלא  של  (genuine right) "חזק

 ,גנה על חפים מתקיים במוצהר בתוך מערכת שתכלית קיומה ופעולתה הינה להגן על החברההאידיאל ה

                                                                                                                                              
פורסם ) ישראל מדינת' נ וקנין 6281511פ "ע השאר בין' ר, 511ב "התשנח "ס, כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד 2סעיף 

 111( 2)ד נא"פ, 'ואח לממשלה המשפטי היועץ' נ בישראל השלטון איכות למען התנועה 6812586צ "בג; (21.5.2111 ,בתקדין
המעין חוקתי  מעמדוגם באנגליה מוכר ;  (5888) 55, (5)כבמשפט  עיוני" ההגנה החוקתית על חזקת החפות"דן ביין ;  (5881)

;  ואסמכתאות שם ADRIAN A. ZUCKERMAN, THE PRINCIPLES OF CRIMINAL EVIDENCE 124 (1989)' ר, העקרוןשל 
Woolmington v DPP [1935] AC 462 HL(E); האדם זכויות עלם "האו להצהרת 55 בסעיף גם מעוגנת החפות חזקת 

(UNITED NATIONS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (Dec. 10, 1948)) , ל( 2)3בסעיף- 
INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (Dec. 16, 1966) (ידי מדינת -אשר אושררו על

 CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND -ה האירופית לזכויות האדם לאמנ 6וכן בסעיף ( ישראל

FUNDAMENTAL FREEDOMS (Nov. 4, 1950). 
13 Scott E. Sundby, The Reasonable Doubt Rule and the Meaning of Innocence, 40 HASTINGS L.J. 457 (1988-

1989)  .Laufer , ומקורות הנזכרים שם 449, 8לעיל הערה. 
14 Coffin V United States , 314, 5לעיל הערה. 
15 McKinley's Case (1817), 33 St. Tr. 275, 506. 
וההתייחסות לעיקרים בשיח הרווח ( 5884) 225( 3)ד מז "פ, מדינת ישראל' נ דמיאניוק 431599 פ"ע 'להמחשה בולטת ר 16

 .בהמשך הפרק
17 RONALD DWORKIN, A MATTER OF PRINCIPLE 81(1985). 
  -ממניעת תאונות דרכים ועד למניעת נזקי רעידות אדמה  - עצמה בפני עומדת כשהיא חברתית תכלית לכל ביחס כך 18

 ".וחולה עני מאשר ובריא עשיר להיותמוטב "ש היה מי שאמרוכבר .  בעלויות הכרוכות בהשגתה כשאין מתחשבים
 It is, then, a matter of degree:  some risk of convicting":  בהתייחסו אל סטנדרט הספק הסביר ווליאמס כפי שכתב19

the innocent must be run"  .Williams ,091, 4 לעיל הערה. 
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לשם עניינה ומיטב משאביה , כסדר הדברים.  להרתיע ולהשיב גמול לעבריינים, לקיים את שלטון החוק

חפיפה שבו  רחבישנו בוודאי מ.  כחת אשמתם וענישתםהו, הבאתם לדין, לחיפוש האשמים:  מופנים

יותר בין  יםשיפור האמצעים לחקר האמת מאפשר סינון ואבחנה טוב .שני האידיאלים משתלבים יחדיו

אולם   .השיבותחראשונה בוה משימה ואיתור וחיזוק מרחב החפיפה מה. מפשע אשמים לבין חפים

שחתירה להגשמה מקסימלית או  מכךניתן להתעלם  לא ,ובהמשך לכך גם מעשית ,אנאליטיתמבחינה 

מתח  .תכלית שכנגדהעל חשבון מידת ההגשמה של ה בהכרח אחת תבואתכלית הגבוהה במיוחד של ה

הינה מחלוקת , אם כן, המחלוקת  .זה שב ומתעורר באינספור הקשרים לאורכו של ההליך הפלילי

, משפטשל ערך ההגנה על חפים בעיצוב הכללים והפרקטיקות של מערכת ה היחסיאודות משקלו 

 כיצד המחלוקת עבודה זו תתאר.  בהקצאת משאביה ההליכיים ואף בכיוון מאמציה המוראליים

  .  שיוגדרו בעבודה זוויות הנגזרות שש המחויבכל אחת משל  בגדרןרלוונטית 

על , "Romillists"לעומת , "Paleyites" כינהשאותן , חלוקה בין שתי אסכולות מסורתיות הציע ריזינגר

וויליאם פיילי היה כומר והוגה   59.20 -שם מי שנחשבו לשניים מנציגיה הבולטים של המחלוקת במאה ה

היתה השפעה  למסה שחיבר.  הפלילית ענישהללשפיטה ו יחסשדגל בגישה תועלתנית קיצונית ב, דעות

פיילי יצא באופן תקיף בכתיבתו נגד    59.21 -את סופה של המאה הניכרת על הדיון בתורת הענישה לקר

 over-strained scrupulousness, or weak timidity… [would] not condemn any"מושבעים שמתוקף 

man, whilst there exists the minutest possibility of his innocence".22  היה  ואילו סיר סמואל רומילי

ונגד הכפפתה מפשע מן הדוברים התקיפים ביותר בבית המחוקקים האנגלי בעד חיזוק ההגנה על חפים 

 ;When guilty men escape, the law has merely failed": בין השאר, תוך שהדגיש, לשיקולים תועלתניים

when an innocent man is condemned, it creates the very evil it was to cure, and destroys the 

security it was made to preserve.23   יתרכזבשאלת מעמדו הנורמטיבי של עקרון ההגנה  בזו המחלוקת 

בראי פרספקטיבות מוסריות " עקרון העדיפות"סיון לבחון את ההצדקות ליבנ, עבודהל לישיפרק השה

 ".בלת הענישהמג"לעקרון ההגנה על חפים מפשע ול" מובן חזק"ולעגן , שונות

בנויה , ות העולם הפרטיות של האינדיבידואלים המשתתפים בהסללא קשר לתפי, מערכת המשפט

ביטויה האקטואלי הנפוץ ביותר של הגישה הוא בהפגנת   24.לפעול ברגיל ברוחה של אסכולת פיילי

גם )הגנה מפני הרשעת שווא מוחלט בערובות שמקנה המערכת לבטחון אפיסטמי רב ואמון כמעט 

זו הגישה הסוברת כי   25(.באשר להחלטה אם להעמיד לדין, שלבי-הרב, בתהליך הסינון המוקדם

                                                
20 D. Michael Risinger, Innocents Convicted:  An Empirically Justified Wrongful Conviction Rate, 97.3  

JOUR. OF CRIM. LAW AND CRIMINOLOGY 761 (2007) 
21 WILLIAM PALEY, MORAL AND POLITICAL PHILOSOPHY (1785, Liberty Fund, Inc. 2002). 
 .485, שם 22
23 Sir Samuel Romilly, Observations on the Criminal Law as It Relates to Capital Punishments, and on the 

Mode in Which It Is Administered, in THE SPEECHES OF SIR SAMUEL ROMILLY IN THE HOUSE OF COMMONS 

166 (J. Ridgway & Sons, 1820), ידי -מובא עלRisinger , 163, 21לעיל הערה. 
24 Risinger , 163, 21לעיל הערה. 
הטענה  .במונחי הגישה הכלכלית למשפט (surplus of crime)" עודפתפשיעה "בהקשר זה ראוי להזכיר גם את טענת ה 25

גורמת לתיעול יעיל של משאבי  ,לפי הטענה, מציאות זו.  קבולת האכיפהעולה בהרבה על למעשה פשיעה גורסת כי היקף ה
 לפי הטענה מגבלת המשאבים שוללת את.  במיוחד החזקבהם עוצמת הראיות ש תיקיםוהתביעה לטיפול ביות החקירה רשו

הטענה מייחסת רמת אמינות גבוהה  . בהם סיכויי ההרשעה אינם גבוהיםהטיפול בתיקים  של התביעה למצות אתהתמריץ 
 ,Gordon Van Kessel.  מוך מלכתחילהלתהליך הסינון המוקדם ומניחה כי שיעור החפים משפע מקרב הנאשמים הינו נ

Adversary Excesses in the American Criminal Trial, 67 NOTRE DAME L. REV.  403, 441 (1992)  :"In today's 

world of criminal practice, prosecutors are not in the business of trying to convince a jury to convict someone 

whom they believe to be innocent.  Our courts are crammed with enough guilty defendants and our 
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, גישה זו.  משמעותיתבעיה נדירות ביותר והן אינן מהוות הן .  הרשעות שווא כמעט שאינן מתרחשות

היא שבאה לביטוי במובאה   26.(complacency)" גישת שביעות הרצון"כ ,בעקבות ריזינגר, כנהא

 Learned Hand:27המצוטטת לרוב מאת שופט בית המשפט העליון האמריקאי 

"Our dangers do not lie in too little tenderness to the accused. Our procedure has 

always been haunted by the ghost of the innocent man convicted.  It is an unreal 

dream… What we need to fear is the archaic formalism and watery sentiment that 

obstructs, delays and defeats the prosecution of crime." 

 

אולם יש להניח   28לעתים רחוקות מנוסח קו מחשבה זה באופן ישיר ומפורש כל כך בהחלטות שיפוטיות

פרשנים , םפרקליטי, מחוקקים, במוחם של שופטים( וימיםובהקשרים מס, לפחות לעתים)שהוא חולף 

משמשת תמיד ו תנוכח רוחה של אסכולת פיילי, ברמת דגש משתנה.  כר מן הציבורוגם בקרב חלק ני

 29.כאקססיבייםים סהנתפ מהרשעת חפים ותטיעונים המתבססים על חשש להדיפת

דין -כך עשה עורך.  ים את הכפפהלהר" רומיליסטים"לכת לשביעות הרצון עודדו -ביטויים מרחיקי

.  "הרשעות שווא אינן מתרחשות"במענה לטענה של תובע לפיה , 5842ברושארד בשנת  בשם אמריקאי

הגורמים בניתוח שעסק באפיונן של הרשעות שווא וא לאור מחקר איכותני חשוב הוצי ברושארד

 הרשעות בפשעים חמוריםהספר כלל סקירה של ששים וחמישה מקרים של .  העיקריים שביסודן

לית אהספרות בתחום נותרה אנקדוט  30.כמוטעות באופן פוזיטיבישהתבררו בדיעבד  בארצות הברית

.  עד לשנות התשעים המוקדמות של המאה הקודמת, וחסרת השפעה יחסית כנגד מגמת שביעות הרצון

ניב מספר לא מבוטל שה ,כמותני ואיכותני ,בשני העשורים האחרונים  התפתח תחום מחקרי אמפירי

                                                                                                                                              
prosecutors armed with enough weapons to pressure plea bargains form the 'marginally guilty';   לטיעון דומה

 RICHARD A. POSNER, AN ECONOMIC APPROACH TO THE LAW OF EVIDENCE (John M. Olin Law andגם ' ר

Economics Working Paper No. 66, 2d. Series, 1998) . מסויגת לפיה תמריצי -נעוץ בהנחה הבלתיהכשל בטיעון
בהתעלם משיקול החשיבות , צחון בתיק בלבדיהתביעה לנוכח הפשיעה העודפת ינבעו משיקול עוצמת הראיות וסיכויי הנ

האפקטיביות של המסר הציבורי לנוכח השגת , שיקולים כגון עוצמת האינטרס הציבורי)ביעה היחסית של התיק בעיני הת
אלו גורמים   .(ועוד" פאניקה מוסרית", לחצים ציבוריים למיצוי הדיון בתיקים בסוגי מטריות מסוימות ומובחנות, ההרשעה

תשובה מפורטת לניתוח של פוזנר תובא .   ניהולו-המשפיעים על תוחלת הזכייה או הנזק כתוצאה מניהול התיק לעומת אי
 .הכלכלית לעקרון ההגנה בפרק השלישי לעבודה-במסגרת ניתוח ההצדקה התועלתנית

26 Risinger , יע את המונח הצ 9ש "התחת , 21לעיל הערה"Complacent Payleyites". 
27 (U.S. v. Garsson, 291 F. 646, 649 (S.D.N.Y, 1923. 
סקאליה למחקר המתיימר להסיק שיעור הרשעות שווא במערכת המשפט  'בפסיקה מן העת האחרונה הפנה השופט א 28

 Kansas v. Marsh, 126 S. Ct. 2516!(.  אשרי המאמין -אחוזים  88.814שיעור דיוק של )ד אחוז בלב 1.121האמריקנית של 

 Joshua Marquis, The Innocent and theהמחקר שצוטט הינו של   .21 הערהלעיל , Risingerכמצוטט אצל  ,(2006)

Shammed, 40 JUN. PROSECUTOR 40 (2006)  .הרשעות שווא משמעותי הרבה  כנגד ניצבים מחקרים המעלים שיעור
 Herreraבהלכת  ב"של ארה בית המשפט העליון דברי להמחשת גישת שביעות הרצון גם  .להלן 45הערה ' ר, יותר

 Our Society has a high degree of confidence in its criminal trials, in no small part because the":  המפורסמת

Constitution offers unparalleled protections against convicting the innocent  "Herrera v. Collins, 506 U.S. 

 Exaggerated.……“:  ברוח גישתו של פיילי, של בית המשפט העליון של הודוהתבטאות מעניינת ' ור.  (1993) 420 ,390
devotion to the rule of benefit of doubt must not nurture fanciful doubts or lingering suspicion and thereby 

destroy social defence. Justice cannot be made sterile on the plea that it is better to let a hundred guilty 

escape than punish an innocent. Letting the guilty escape is not doing justice according to law… One 

wonders whether in the meticulous hypersensitivity to eliminate a rare innocent from being punished, many 

guilty persons must be allowed to escape. Proof beyond reasonable doubt is a guideline, not a fetish.”   .
Sucha Singh & Anr. v. State of Punjab (2003) 7 SCC 643  .ור 'Williams ,581, 3 לעיל הערה: "…that there is on 

rare occasions a miscarriage of justice cannot be held against the administration of law". 
השפיטה  של Integrity -ה של שיקוף פרגמטיסטית מערכתית גם תכליתשרתת מ" שביעות הרצון"לציין שהפגנת  חשוב 29

  .הפגנת שביעות הרצון חשובה גם כדי לייצר סגירות.  ומסר ציבורי בדבר בטחונה בצדק שהיא מייצרת
30 EDWIN M BROCHARD, CONVICTING THE INNOCENT:  ERRORS OF CRIMINAL JUSTICE (1932). 
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לפחות בביטויה , ות הרצוןתוקפה של שביעמסייגות את  מסקנות המחקרים  .של מחקרים משמעותיים

ל עבודה זו ואזכורם של הממצאים הינו אגבי ש עניינה מרכזבאינם  הנתונים האמפיריים  31.הקיצוני

לחדור , שביעות הרצוןקשים לערער את מב "רומיליסטים"ה  :ראשית יש לאפיין את הגישה  32.בלבד

הצדק והנזק המוסרי שאותם היא -את אי בעצמהלהזכיר בכל צומת היכן עלולה המערכת לייצר , דרכה

  .למנוע נועדה

וביחס לכל אחת , שש מחויבות שונות תוגדרנה בעבודה זו כמחויבויות הנגזרות מעקרון ההגנה על חפים

הן בתביעות לעניין עיצוב , להשפיע "רומיליסטים"לבין ה "פייליאיסטים"ישוב השיח שבין ה, מהן

הכללים והעקרונות , על אופן יישומם של הסטנדרטיםוהן בהשלכה ישירה , יניות והכלליםהמד

   .הנוהגים

 גורמים שביסוד המתח הנורמטיביהניתוח  -האופי הדואלי של ההליך הפלילי     1.1

 נוטים שלא להכיר משפטנים רביםהטענה כי רום הול את 'העלה ג 5832השפעה משנת -במאמר רב

שפיטה המערכת מתוכננת לדבריו   33.של ההליך הפלילי "אופי הדואלי"מה שהגדיר כב באופן מספק

תוך הצבת  ,חתירה להוכחת אשמה:  כמאפיין מרכזי ,מתח אינהרנטימצוי בסיסה שבכ פליליתה

 34:במרכזו של ההליך היפותיזה בסיסית של חפות

"[T]he most important single generalization that can be made about American criminal 

procedure or for that matter about any civilized criminal procedure is that its ultimate 

ends are dual and conflicting". 

                                                
 C. RONALD HUFF, ARYE RATTNER & EDWARD:   (בהמשך להם נוספו עוד רבים) הבולטים המחקרים בין 31

SAGARIN, CONVICTED BUT INNOCENT:  WRONGFUL CONVICTION AND PUBLIC POLICY (1996)  ;EDWARD D. 

RADIN, THE INNOCENTS (1964)  ;Samuel L. Gross, Loss of Innocence:  Eyewitness Identification and Proof 

of Guilt, 16 J. LEGAL STUD, 395 (1987)  ;Arye Rattner, Convicted but Innocent:  Wrongful Conviction and 

the Criminal Justice System, 12 LAW & HUM. BEHAV. 283 (1988)  ;EDWARD CONNORS ET AL., CONVICTED 

BY JURIES, EXONERATED BY SCIENCE:  CASE STUDIES IN THE USE OF DNA EVIDENCE TO ESTABLISH 

INNOCENCE AFTER TRIAL (US Dept. of Justice, National Institute of Justice, 1996)  ;Risinger , 20לעיל הערה  ;
Daniel Givelaber, Meaningless Acquittals, Meaningful Convictions:  Do We Reliably Acquit the Innocent?,  

49 RUTGERS L. REV. 1317, 1327-8 (1997)  ;וראדלטשל בדו  צוטט לרובהממחקרם חשיבות והשפעה מיוחדות נודעת ל 
  :Hugo Bedau & Micael L. Radelet, Miscarriages of Justice in Potentially Capital Cases, 40 STAN. L. REV. 

 MICHAEL L. RADELET ET AL., IN SPITE OF INNOCENCE:  ERRONEOUS CONVICTIONS IN:  גם עדכונו' ר, (1987) 21

CAPITAL CASES (1992); Michael L. Radelet et al., Prisoners Released from Death Rows Since 1970 Because 

of Doubts About Their Guilt, 13 COOLEY L. REV. 907 (1996)  ; טעויות במערכת : הרשעות שלא בצדק"רטנר אריה
 ,Samuel R. Gross et al., Exonerations in the United States, 1989 Through 2003  (.5882) 262, 'ג פלילים" המשפט

95 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 523 (2005)   ;Richard A. Leo & Jon B. Gould, Studying Wrongful 

Convictions:  Learning from Social Science, 7 OHIO ST. J. CRIM. L. 7 (2009);Jon B. Gould & Richard A. Leo, 

One Hundred Years Later: Wrongful Convictions After a Century of Research, 100 J. CRIM. L. & 

CRIMINOLOGY 825 (2010)  .בפרט למוות נידונים של ובהרשעות חמורים פשעים בתיקי זיםמתרכ המחקרים הללו רוב. 
 מכלל אחוז שלושה עד אחוז כחצי כדי המגיע, דיו משמעותי חפים הרשעות שיעור אודות ניםטיעו מעליםהמחקרים 

.  שווא הרשעות של כמות משמעותית מייצרת בשנה תיקים אלפי עשרות עוברים ידה שתחת מערכת, תחת הנחה זו .התיקים
   .נתונים משוערים אלו מתייחסים לתיקי פשעים חמורים בה החפות הוכחה בדיעבד באופן מובהק ומעבר למחלוקת, כאמור

 :DAN SIMON, IN DOUBT:  פייניים להרשעות שוואוהמנתח גורמים א, הספר החשוב של דן סיימון שפורסם לאחרונה גם' ר

THE PSYCHOLOGY OF THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS (2012). 
 .  טיעון דסקריפטיבי אודות היקף ההרשעות של חפים מפשע בשיטת משפט זו או אחרת עלותזו אינני מתיימר לה בעבודה 32
 ."dual character":  במקור 33
34 Jerome Hall, Objectives of Federal Criminal Procedural Revision, 51 YALE L.J. 723 (1942). 
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וגם , כאספירציות" )אידיאלים"הוא מתח בין .  הוא ממשי והוא מתקיים במספר רבדים האמורהמתח 

שלכל אחד מהם , הוא מתח בין ערכים;  הוא מתח בין מוטיבציות פנימיות;  (כביטויים אקספרסיביים

תוצאות נבחן בה, התועלתניגם במובן , הוא מתח בין תכליות; המייצר חובות, מעמד דאונטולוגי

דורון מנשה מאפיין במאמרו קיום סתירה מושגית ונורמטיבית בין אידיאל חשיפת האמת   .ממשיותה

 35.לבין אידיאל ההגנה על חפים מפני הרשעת שווא

   :ביסוד המתח האמורעומדים גורמים מרכזיים מספר 

השפיטה הפלילית מבוססת על חקר עקיף של אירועים שהתרחשו בעבר ולעולם אינה נסמכת  .א

" תקלות"שכן בכפוף ל, לא היה קיים מתח בין האידיאלים, אילו היתה הוודאות בהישג יד  .על וודאות

היו האשמים  (מרות של השפיטהוהמייצגות סטייה שאינה מפריעה לעיצוב העקרוני של הסטנדרט והי)

מעולם " שביעות הרצון"אולם גם נציגיה המובהקים ביותר של גישת .  מזוכים מפשע מורשעים והחפים

חקר העובדות במשפט מבוסס   36.התיימרו לטעון כי חשיפת העובדות במשפט מבוססת על וודאותלא 

ועל שיפוטים , "ניסיון החיים"הכללות בנוגע ליישום על היסקים הנובעים מ, שלם-על מידע בלתי

ממש כפי שלא תתכן , אירועים מהעבר לא תתכן בחקר עובדותוודאות מוחלטת   37.מבוססי הסתברות

קביעת .  אינהרנטית נוספתאל חוסר הוודאות התיאורטי מתווספת מגבלה   38.וודאות בניבוי העתיד

סבירותה , מלאכה שאף תחת הנחת כשירותה, העובדות במשפט מבוססת על שיפוט קוגניטיבי אנושי

בכל משפט נוכחת   40.הטיות וטעויות, יםהינה פונקציה אנושית המועדת לכשל 39ויעילותה ככלל

על הסתברות , במקרה הטוב ,לפיכךמכות סהרשעות פליליות נ  41.אפשרות הטעות בהערכת הראיות

עובדתי נושא הדיוק ה  .משאביםהזמן והשל  לאלו מתווספת המגבלה המעשית  .גבוהה של אשמה

ניהול ההליך המשפטי ולהכריע בו  הכורח להשלים את  ".יקר"הוא   .ישירות ואלטרנטיביות, עלויות

                                                
' א משפט קרית" אנטומיה של יחסים מסובכים –חשיפת האמת ועקרון הגנה מפני הרשעת שווא אידיאל "מנשה  דורון 35

 .מאמרו של מנשה השפיע רבות על עיצוב השאלה המחקרית שביסוד עבודה זו(.  2115) 451, 411
בין השאר עניין ' ר.  השיפוטי מכיר באופן גלוי בחוסר ההיתכנות של וודאות תיאורטית בקביעת העובדות השיח 36

אבסורדית הלמסקנה האבסולוטי והוודאי מוליך בדרך ההגיון חיפוש אחר " :ומובאות שם 638, 56 לעיל הערה, דמיאניוק
את כלל  דנינגניתוח הלורד ;  (5881) 314, 411( 2)ד נא"פ, למדינת ישא' ארי נ בן 4485581פ "דנ  ;"יש להימנע משפיטהלפיה ש

', כרך א הראיות דיני הרנוןאליהו ' כן ר  ;6הערה  עילל, Miller v. Minister of Pensionsהספק הסביר בפסק הדין בעניין 
254-3 (5862.) 

 ALEX STEIN, FOUNDATIONS OF EVIDENCE LAW 35-6 (2005); "The event-reconstructive nature of' ר 37
adjudicative fact-finding underscores the uncertainty problem that attaches to every case.  Evidence, by its 

very definition, is an item of information that evidences additional information"  . שטיין מדגיש שכדי לבצע היסק
נדרש  .מבוסס על הכללהה( "עובדה-טיעון מייצר)" fact-generating argument -הכרחי להידרש ל" האמת"איה אל מן הר

אנלוגיה כזו כל  .כללי לבין הנסיבות של מקרה נבחןהחיים האם כן היסק אנלוגי הקושר בין הכללה הנובעת מניסיון 
 ינםה" העובדה-טיעונים מייצרי"הברי כי .  ת ההכללהמבוססת על דרגת הסתברות כזו או אחרת שהמקרה הנבחן תואם א

 .אינטרינזיוודאיים באופן -לפיכך בלתי
38 John Kaplan, Decision Theory and the Fact-Finding Process, 20 STAN. L. REV. 1065, 1071 (1968). 
 L. Jonathan Cohen, Freedom of Proof, in Facts in Law 'ר" הכשירות הקוגניטיבית האוניברסאלית"בעקרון  לדיון 39

16 A.R.S.P. (William Twining ed., 1983) ;  211 הלוגיקה של קבילות ראיותדורון מנשה  דיון ביקורתי בעקרון אצל 'ר-
 . שהציג בנטהאם" מודל הטבעי של הפרוצדורה המשפטית"מנשה מייחס את הגישה במקור לבייקון ובהמשך ב  .(2119) 299

' , עמ, 41 לעיל הערה, Stein;  "סכנת טעות ממילאהאנושי טמונה  ההגיוןבעצם :  "(5886) 523 המשפט, כהן' ה' דברי ח' ר 40
הגישה הרציונאליסטית " ההכרה במועדות לטעות נכללת בהנחות;  "faliability of human judgment" -הדגיש ה

הכרה זו .  WILLIAM L. TWINING, THEORIES OF EVIDENCE:  BENTHAM AND WIGMORE 17 (1985).  "האופטימית
ותיהם של שיפוטים מגבלדות וא הקוגנטיביתתחום הפסיכולוגיה חשובים במחקרים ב 21-חוזקה והומחשה במהלך המאה ה 

  :Amos Tversky & Daniel Khaneman, Judgment Under Uncertainty  ,והשימוש בכלים היורטסיטים אנושיים
Heuristics and Biases, 185 SCIENCE 1124 (1974)  ;Jeffrey J. Rachlinsky, Heuristics and Biases in the Courts: 

Ignorance or Adaptation?, 79 Oregon L. Rev. 61 (2000). 
41 JAMES C. MORTON & SCOTT C. HUTCHINSON, THE PRESUMPTION OF INNOCENCE 4 (1987)   ;Alan 

Wertheimer, "Punishing the Innocent – Unintentionally", 20 INQUIRY 45 (1977)  .ציגהלביקורת ריאליסטית המ 
 JEROME FRANK, COURTS ON TRIAL: MYTH' יכולת השיפוטית להגיע לחקר העובדות רל ביחסספקנות עמוקה יותר 

AND REALITY IN AMERICAN JUSTICE (2nd ed. 1966). 
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שהמערכת אינה  ומשמע, תוך עמידה בפרמטרים של יעילות והספק מערכתייםותוך פרק זמן סביר 

בחקר   .היא נדרשת לניהול משאבים  42.לי של האמתאלחקר אופטימ מלכתחילה יכולה לכוון את עצמה

43.ולהכללות לכלים היוריסטיים זקקתנ העובדות היא
 

אינה מתיישבת עם תכלית מיקסום הדיוק בהכרעות עובדתיות  מפשע חפיםההגנה על  .ב

  .במחלוקת מידת הנכונות להתפשר היא הנתונה  .פשרה מודעת ביחס לערך חשיפת האמת מחייבתו

בין תכלית חשיפת האמת לבין תכלית ההגנה על  "אוף-טרייד"ההמחשה הנוחה ביותר להבנה של ה

סטנדרט ההכרעה המגלם את מקסום ההסתברות לחקר האמת   .עהחפים מצויה בעיצוב סטנדרט ההכר

ככל שיוצב רף הרשעה   44.הינו כלל של מאזן הסתברויות( מירב ההכרעות הנכונות בטווח הארוך)

היחס האמור מתקיים גם בגדרן של   45.מונחי חשיפת האמתבמחיר יקר יותר  ייתבע  כך, מחמיר יותר

ה שאיפהגנה משמעותית על חפים מחייבת פשרה מודעת ביחס ל.  בעבודההמחויבויות נוספות הנסקרות 

 .מיצוי אופטימאלי של הדין כלפי עבריינים-למקסום הדיוק העובדתי ונכונות לספוג מחיר חברתי של אי

משפטים  במונחים אבסולוטיים איננה ישימה ואינה מתיישבת עם קיוםמפשע הגנה על חפים  .ג

משמעה היעדר יכולת , בשיטת משפט המועדת לטעויות, הרשעת שווא הגנה מוחלטת מפני . פליליים

המחייבת זיכוי הנאשם לנוכח כל  ,"דבקות מוחלטת בעקרון ההגנה"   46.להעמיד לדין ולהרשיע כלל

הגיון וטעם ובמובן זה -הופכת את עצם פרקטיקת ניהול הליכים שיפוטיים לחסרת"  ,ספק ולו מרוחק

מהכיוון " אוף-טרייד"זוהי בעצם התבוננות על ה  47".חשיפת האמתהיא הרחוקה ביותר מאידיאל 

כך מחויבות , שמחויבות חזקה יותר להגנה על חפים תובעת עלות במונחי חשיפת האמת כשם:  ההפוך

החיונית לקיומם של משפטים והרשעות ולמילוי יעיל והגיוני של הפונקציה )חזקה יותר לחשיפת האמת 

צמת החתירה למימוש והמשתנה בהתאם לע)עלות במונחי ההגנה על חפים  תובעת( הבסיסית של ההליך

 (.חקר האמת

 על ים נוספים מקשים עוד יותרמספר גורמים משמעותי. בשלוש התובנות האלה גלום הקונפליקט

 .בין התכליות סיון למצוא פתרונות של יישוב או גישור אנאליטייהנ

במקרה  תביעה למימושהומציגה  הינה בעלת מעמד מוסריהתכליות  שתיכל אחת מ .ד

ולבטח אינו מיושם באופן , המוסריות איננו נתון לקונצנזוס תביעותכאשר היחס שבין ה, הקונקרטי

                                                
42 Stein , 41-46, 41לעיל הערה  ;Jack Weinstein, Some Difficulties in Devising Rules for Determining Truth in 

Judicial Trials, 66 COLUM. L. REV. 223, 241 (1966)  .הדגיש כי אפילו אם באופן תיאורטי ניתן היה לשאוף  ויינשטיין
כלכלי של הניהול הכגון  שיקולים נוספיםזו לנוכח  מכוונת למיצוי יכולת היתהספק אם המערכת  ,לדרגה גבוהה של וודאות

הליכים המתן אפשרות לחיזוי סביר של תוצאות , קידום תכליות חברתיות, בטחון בפעולת המערכתהעידוד , המשאבים
 .מחלוקות צמצום ידי-על בפעולת המערכתוחתירה ליעילות כללית 

חשיבה .  MARK KELMAN, THE HEURISTIC DEBATE (2011)' בהקשר משפטי כללי ר" ההיוריסטיתמחלוקת "ב לדיון 43
כדרך פשוטה ומהירה להגיע , ציהיאינטואניסיון כללי או , והכללות מבוססי הגיון" כללי אצבע"היוריסטית מיישמת 

כטענה של  -  ההיוריסטיקההחוקרים המובילים והמשפיעים ביותר בתחום .  מירבייםעל חשבון התעמקות ודיוק , להחלטות
   .31לעיל הערה ' ר.  כהנמןהינם עמוס טברסקי ודניאל  -פסיכולוגיה קוגניטיבית 

 David Kaye, The Limits of the Preponderance of the Evidence Standard:  Justifiably' והמחשה ר להסבר 44

Naked Statistical Evidence and Multiple Causation, 7 LAW & SOCIAL INQUIRY 487 (1992). 
מדינת ' ארי נ בן 4485581פ "בדנ דורנרדברי השופטת ' ר.  מוטעיתרף הרשעה מחמיר גדלה ההסתברות לתוצאה  לנוכח45

 ספר" לחוק הירושה 21של סעיף  ההגיון", דורון מנשה;  366, לעיל 51הערה , ואקי;  (5881) 314, 411( 2)ד נא"פ, ישאל
הטייה "כתיארה את פועלו של סטנדרט ההכרעה  אנדרווד(.  2116, אהרן ברק ודניאל פרידמן עורכים) 313, 364 שאוה מנשה

 Barbara Underwood, The Thumb on the Scales of Justice: Burdens of Persuasion in Criminal".של מאזני הצדק
Trials, 86 YALE L.J. 1299 (1976-7) 

 .428, 32לעיל הערה , R.A. DUFF, TRIALS AND PUNISHMENT 109 (1986)  ;Weinsteinבין השאר  ' ר 46
 .455, 41לעיל הערה , מנשה 47
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, הנדוןכבהקשר , הקונפליקט מסובך יותר.  התנגשות בין תכליות איננה דבר חריג במשפט.   אחיד

ההכרעה בין .  יחס למקרה הקונקרטיב במצבים שבהם לא ניתן למצוא פתרון במונחי איזון או חלוקה

, צדק-היא מייצרת צדק או אי.  בינארית( זה של קביעת הממצא העובדתיבמובן )חפות לאשמה היא 

נכונות תביעה ללפיכך  משלבת מפשע עקרון ההגנה על חפיםהמחויבות ל.  החלטה נכונה או שגיאה

מצהירה מערכת , אקספרסיבית-ריתמבחינה רטו.  כאפשרות היותר מסתברת, צדק-מודעת לייצר חוסר

זו אולם   (.אמנם תוך הותרת עמימות באשר לפשרה ודרגתה)המשפט על שילובה של תביעה זו בדיוק 

 .הצהרה כללית וכוללנית שכנגדה ניצבת כל העת גם תפיסת החובה המוסרית למיצוי הצדק

 בגדרה של מערכת של הנחותהכרעה או איזון נורמטיביים בין ערכים או תכליות מתנגשים מתבצעים 

 מימוש תכליות הדין הפליליוהתנגשות שבין אידיאל חשיפת האמת באשר ל.  מוסריות או נורמטיביות

כאשר פונים לניתוח ההתנגשות בגדרן של .  רצוף השיח במסרים סותרים, ההגנה על חפיםאידיאל  לבין 

במסגרת  . רק מתחדדיםהקונפליקט והמתח שביסודו של ההליך , תורות המוסר המקובלות

ניצבים טיעונים כבדי משקל   -ולוגיות כאחת טטלאולוגיות ודאונ -הפרספקטיבות המוסריות השונות 

סיון לבחון אילו הן יבנ, הפרק השלישי לעבודה יוקדש לניתוח מורכבות זו  .לחיזוקן של שתי התכליות

 .  לעקרון ההגנה" מובן חזק" אפשרות לבססמה 48"עדיפותהעקרון "ההצדקות המוסריות ל

 חףמוטב זיכויים של עשרה אשמים על פני הרשעת )הנאמנות המוצהרת למימרת בלקסטון ודומותיה 

אולם  . בהגדרת אופן הטלת סיכוני המשגהאמורה לפטור קובעי העובדות מהתלבטות ( אחד מפשע

התביעות המוסריות .  עומד בעוכריה( השנוי במחלוקת כשלעצמו)מצרפי -דווקא ביטויה הכמותי

המושבע היא אם 5ההתלבטות של השופט . תביעות למימוש קונקרטיבראש וראשונה הן  במשפט הפלילי

לצדק  יהיצפלנוכח הגם לעתים קרובות , או להגן עליו, לנוכח הראיות שהוצגו הנאשם שבפניולזכות את 

הגם שהיא )אינה פותרת את הקונפליקט  המימרה הסימבולית של בלקסטון.  מצד קורבן העבירה

היא מציגה משפט תנאי היפותטי ולא תיאור   (.עשויה לשמש להנמקת זיכוי לנוכח אשם לכאורי כבד

.  צדק ממשי וקונקרטי-אילגרימת מתייחסת לאפשרות  האחריות השיפוטית  49.מצב מצוי או רצוי

בין שהיא מפורשת ובין , וסרית אמיתיתהמתח שבין האידיאלים צומח מתוך דילמה מ, לסיכום הנקודה

קיים קושי רב לבטא .  ינו הופך אותה לפשוטהפשטנית א ההניסיון למצותה בסיסמ.  אם היא סמויה

בעיית ההצרנה תזכה לדיון נרחב .  של איזון וחלוקה -להבדיל מסמליים  -פתרון במונחים ממשיים 

 .כמוטיב מרכזי, לאורך העבודה

קרובות הן אינן גלויות לעתים שכן  אינן מדידות  -שהן הטעויות למעשה  - בפועל" עלויות"ה .ה

מערכת החותרת למימוש מטרותיה עושה כן באמצעות הצבת יעדים וקיום , ברוב התחומים  .ידועותו

בין התחזית לבין  לזהות פערים ניתןזו  בדרך.  במונחים תוצאתיים בי השגתםמשוב ובקרה לג

המתח שבין תכליות המשפט .  ת המדיניות או את שיטות הפעולה בהתאםולעדכן א התממשותה בפועל

אין להתפלא על .  מדידים-הפלילי מתאפיין בקושי נוסף לנוכח היות תוצרי המדיניות של המערכת בלתי

שיעורי הצלחה בפענוח פשעים או .  מדנה של בעיית הרשעת החפיםוביחס לא קיומה של מחלוקת

ומשוב מסוג זה מתקבל באופן שוטף ועשוי להשפיע על , אופן יחסיב בהשגת הרשעות הם מדידים

                                                
 .369, 51לעיל הערה , ואקי 'ר "עקרון העדיפות" למינוח 48
 .המוקדש לדיון בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר, י לעבודהבר נרחב לטיעון זה יובא בפרק החמישהס 49
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הוא עשוי להתבטא בהגברת הלחץ הציבורי והפוליטי   50.ועל עיצוב המדיניות מערכת אכיפת החוק

ההצלחה של מערכת המשפט -אימידת ההצלחה או , לעומת זאת  .לצמצום המחויבות להגנה על חפים

 .איננו ידוע אינן מתגלותשרשעות השגויות הה מספר.  בחינת נעלםהיא ב מפשע הגנה על חפיםמימוש הב

.  מותנית כשלעצמה ברמת המחויבות של מערכת המשפט לאיתורןהיכולת לגלות טעויות , יתר על כן

המחויבות לפיקוח ובקרה " - זו המחויבות הרביעית המוגדרת בעבודה מכאן עולה חשיבותה של

כללי המערכת .  חלשה באופן מוצהרלרוב מחויבות זו הינה ".  אפקטיביים לאיתור טעויות ותיקונן

חזקת מימוש של לפיו לנוכח  נחרץומסר אקספרסיבי  (closure)" סגירות"מעוצבים ליצירתה של 

הרשעות , לספק סביר פיה הוכחה האשמה מעבר-הוגן וקביעה שיפוטית עלההליך ה קיום, החפות

סגירות זו נוצרת גם באמצעות נגישות מאד .  פסקי דין ניחנים בסופיות . שגויות הן נדירות ביותר

  51.משפט חוזר ונכונות מצומצמת של ערכאות ערעור להתערב בממצאי עובדההליכי מצומצמת ל

ולכן גם )לוי והבקרה אלא שאפשרויות הגי, שטעויות אינן מתרחשות, כמובן, המשמעות המעשית איננה

דוגמאות , מעת לעת נחשפות הרשעות שווא.  נטרינזייבאופן א מוגבלותהינן  (של אומדן היקף הבעיה

זו פגיעה סימבולית . פיעה מבחינת הזעזוע שהיא מעוררתצמתן משושיש שע, ליותאאנקדוט, מעטות

כאשר ;  כאשר העבריין האמיתי נתפס:  אלו הם בדרך כלל מקרים מובהקים.  ובשביעות הרצון בבטחון

גם המחקר האמפירי נוטה להתמקד בהרשעות שווא .  'דוכ, מתגלה בדיעבד ראיה מדעית מזכה

והתוקף של " החפות"כאסטרטגיה מתודולוגית המיועדת למנוע מחלוקת באשר לעצם הנחת , מובהקות

בעיה .  וט אינם ידועיםפש -תהא רמתם אשר תהא  -ההיקף והשיעור האמיתיים  של הבעיה   52.הנתונים

מקרים בהם השגיאה , כלומר.  שכנגדן לא ניצבת חפות מוחלטת" הרשעות שגויות"נוספת היא באיתור 

נאשם מורשע בעבירת :  לדוגמה)בעבירה חמורה יותר מזו שבצע הנאשם למעשה בהרשעה מתבטאת 

(.  לכל היותר, ון היה מצדיק הרשעתו בעבירה של הריגהבנסיבות שבהן ירי לא מכו, תחילה כוונהרצח ב

פער או ה עד כמה משמעותיים?  הטעות ביחס לצפייה ישיעור מהם :השאלות העוקבות הינן רבות

?  והאפקטיביות של ההגנה על חפים האם צריכה המערכת לפעול לשינוי היחס בין תכליותיה?  בעיהה

, עקרוני-להבדיל מדיון תיאורטי ,המבוסס על נתונים קונקרטייםלגביהן דיון  מתאפשרלות שלא אלו שא

ונתון  בשאלת רמת הבעיה או החשש מוצאהמושפע באופן משמעותי מעמדת  דיון שכזה.  מופשט אפילו

מקשה על קיומו של שיח ער וגלוי ביחס לדילמת  בקרההמשוב והאלמנט של היעדרו   53.להטיות חשיבה

                                                
סטטיסטיים אודות היקף הפשיעה ונזקיה מתבצעים ומתפרסמים באופן שוטף מטעם גופים ממשלתיים  מחקרים 50

נבדקים הן הנתונים הכלליים והן מגמות .  כגון המשרד לבטחון פנים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וממלכתיים
שיעורי ההרשעה , תבי אישום המוגשיםכ, פתיחה וסגירה של תיקיםבנוסף נאספים נתונים לגבי .  בהתייחסות לסוגי עבירות

נזקים ומגמות מגובים , טיעונים אודות היקף הפשיעה, כפועל יוצא מכך  .ושיעור הסדרי התיקים המסתיימים בהסדרי טיעון
 .בתשתית נתונים אובייקטיבית שהינה בעיקרה מוסכמת

אפקטיביים לגילוי טעויות ותיקונן טיעון צבר המחויבויות שביסוד העבודה מגדיר את המחויבות לפיקוח ובקרה  51
הדיון בפרק הרביעי יכלול סקירה .  כנדבך הכרחי בבחינת רמת הנאמנות לעקרון ההגנה על חפים( המחויבות הרביעית)

 .אף למחויבות זו" מובן חזק"ב בתחום זה  ויציע "באנגליה ובארה, מפורטת יותר של מגמות בדין הקיים בישראל
הגבלת את  הסביר גרוס. 529, 45לעיל הערה , Grossאצל , נת של חפות לצרכי מתודולוגיה מחקריתהגדרה מאפיי' לדוג' ר 52

נאשם אשר לא ביצע כל פעולה שהיא שגרמה או תרמה למקרי המוות  -" האדם הלא נכון ורשעה"מקרים בהם מחקרו רק ל
נוחה לצורך , ים של חפות בלבדובמקרים פרוטוטיפ, התמקדות המחקר בפשעים חמורים במיוחד.  שבגרימתם הורשע

את היא מוציאה מגדרה , יחד עם זאת.  העברת מסר חד על בסיס נתונים שאינם מצריכים פרשנות או הערכות גבוליות
הבחנה מעניינת נוספת של גרוס הינה כי הסיכוי לגילוי טעויות בדיעבד גבוה יותר ביחס .  החלק הארי של התיקים הפליליים

בגלל המשאבים הרבים יותר המושקעים בחשיפת טעויות בתיקים אלו בשלב ( ב"בארה)עונשי מוות  לתיקים בהם נגזרים
 Samuel R. Gross, Convicting the.  בתיקים הפחות חמורים רמת הפיקוח והבקרה נמוכה בהרבה. שלאחר הרשעה

Innocent, 4 ANNUAL REVIEW OF LAW AND SOCIAL SCIENCE 173 (2008). 
 הדובר5שערת החוקרמתאפיינת במתן משקל רב יותר לנתונים המאשרים את ה( confirmation bias)האישור ת יהטי 53

 wishful"סוג של כ, רצוןהבטחון ושביעות טיית האישוש הולכת יד ביד עם הה.  נתונים הסותרים אותהומשקל חסר ל

thinking"  .ס"במאה החמישית לפנה כתב תוקידידס ההיסטוריון היווני: for it is a habit of mankind to entrust to  "...
careless hope what they long for, and to use sovereign reason to thrust aside what they do not fancy."  .

THUCYDIDES, THE PELOPONNESIAN WAR (London, J. M. Dent; New York, E. P. Dutton, 1910).  . המונח
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הוא מאפשר לקדש בד בבד את שתי .  הוא מקשה על ביקורת פנימית וחיצונית כאחת.  ההגנה על חפים

 .בהגשמתן ן והיחסיות ההכרחיתיההתכליות תוך טשטוש המתח האינהרנטי בינ

 יש המשווים את.  לכתחילהמ מדן אינה קיימת רק בדיעבד אלא גם בקביעת גובה הסיכוןובעיית הא

כאשר מוגדרים מראש , במפעל" בקרת איכות"האמצעים הנהוגים בשיטה לשם הגנה על חפים למעין 

במישור , מוגבלת מבחינת ישימותה למשפט מאדזו  אנלוגיה  54.השוליים המותרים לסטייה מן התקן

, ויים פרספקטיבייםקביעת תקן ייצור נסמכת על היכולת לבצע ניס.  גרידא שאיננו אבסטרקטי

גם .  מיישומויגרם כתוצאה העלול להשיעור הנזק  של, לפחות בקווים כלליים, המספקים ניבוי

בהיעדר יכולת לשער או לצפות את שיעורי הטעויות שייצרו , המתודולוגיה הזו איננה זמינה למשפט

 55.(לרבות רף ההרשעה)כאלה או אחרים מדיניות או כללים , אמצעים הוכחתיים

 הידיעה מאפשרת לכל-אי.  היקף הבעיה תורם להחרפת המתח שבין האידיאליםמדן אמין של והיעדר א

שביעות "מצד אחד גישת .  אחת מן התכליות לתבוע מימוש שלם יותר על בסיס ההנחות הנוחות לה

נוטה לטעון שבעיה מערכתית כללית איננה  ,הגורסת כי הרשעות חפים הינן נדירות ביותר" הרצון

, יתר על כן.  יתר לחשש ולהסיט את משימת מערכת המשפט ממסלולה-יימת ולפיכך אין לייחס משקלק

התיקון הנדרש הוא שיפור יכולתו של ההליך להגיע לחקר האמת והקטנת הכמות הגבוהה של זיכויים 

א הסוברת כי ישנה העלמת עין מבעיה אמיתית שהיקפה ל ,הספקנית הגישהניצבת מצד שני   56;שגויים

המשקיף הניטרלי ימצא לנגד עיניו שתי   57.המחייבת את חיזוק המחויבות להגנה על חפים ,מבוטל

להעריך איזו מהן  המאפשרתללא תשתית מספקת של נתונים , תביעות מוסריות לגיטימיות בעקרון

למידה ו מתקבע הקונפליקט והוא נתון לפרספקטיבות שונות, במציאות זו.  צודקת או דחופה יותר

 ."שביעות רצון"לעומת  אחידה של דאגה-בלתי

 הבעיה אינה נפתרת אלא דווקא" אספירטיביים"ככל ששני האידיאלים מוצגים במונחים  .ו

מרות מוחלטות אלא והן אידיאל חקר האמת והן אידיאל ההגנה על חפים מוצגים לא כי.  מסתבכת

 תחשב בעקרונות המערכתובה ופן מעשיבמונחים של שאיפה למיטב האפשרי בא, "אספירציות"כ

שאספירציות מכוונות את המאמץ בכך  היאהבעיה .  ובמגבלות האובייקטיביות שלאורן היא פועלת

של תכלית הקשר ב  58.אספירציות שעלולות לסתור זו את זו מייצרות דיסוננס קוגניטיבי.  המוראלי

ס המחויבות וזאת בבסי, ותמייצרות ציווי להכרה בספק המנוגדות האספירציות, מפשע ההגנה על חפים

ריות למימוש מטרות כביטוי לאח, ובה בעת ציווי להדיפה של ספקות מוגזמים, המוסרית לעקרון ההגנה

 .יישום האבחנה אינה מנותקת מן הפן המוראלי.  השפיטה ואכיפת הדין

ההגנה , חקר האמת כמטרה:  ננקטת לכאורה הגדרה של יחס בין האספירציות, כדי להימנע מדיסוננס

:  ידי כך מתקבל ציווי שהוא יותר קוהרנטי-על.  לנוכח ספק גלוי, "וטו"כסייג בעל כח מפשע על חפים 

                                                                                                                                              
confirmation bias ידי -בתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית הוצג עלPeter Cathcart Wason, The Processing of 

Positive and Negative Information, 11 QUARTERLY JOUR. OF  EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 92 (1959). 
 .HERBERT L. PACKER, THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION 165 (1968)' זו ר להקבלה 54
" לקראת בטיחות במשפט הפלילי"רו 'מרדכי הלפרט ובועז סנג' ר" עקרון התאונות הנסתרות של המשפט הפלילי"לדיון ב 55

 (.2154) 464לו  עיוני משפט
 LARRY LAUDAN, TRUTH AND ERROR IN CRIMINAL LAW: AN ESSAY IN LEGAL EPISTEMOLOGY 'מייצגת ר 'לדוג 56

4 (2007). 
 .11לעיל הערה , רו'הלפרט וסנג' ר' לדוג 57
קונפליקט לנוכח סתירה אפשרית בין עמדתו לבין שיבתו להתמודד עם דיסוננס קוגניטיבי מתאר מצב שבו אדם נדרש בח 58

 .התנהגותו בפועל
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התכלית , מרהווה או!".  זכה -אבל אם אינך משוכנע ונותר ספק סביר , חתור ככל הניתן לחקר האמת"

גן בנסיבות קונקרטיות גובר על החשש לפגיעה בעקרון ההגנה המעו כאשרהיא חקר האמת  המנחה

  ?אבל האם המשגה זו אכן פותרת את הקושי.  התכלית

נעיין בסיטואציה הנבדלת באופן תהומי מבחינת חשיבותה המוסרית ובכל זאת מספקת המחשה 

נחשוב על אתלט מצטיין המתאמן לקראת תחרות .  כליותאסוציאטיבית לקושי בהגדרת היחס שבין הת

.  האספירציה המנחה את האתלט היא לפתח ולממש את שיא יכולתו.  פסגת שאיפותיו המגלמת את

שאימונים בכמות  הבעיה היא.  לאורך זמן לשם כך עליו לשאוף להתאמן באופן מקסימלי

כפי שהרשעה שגויה אינה מבטאת רק .  רתמוגב כרוכים בסכנת פציעה במיוחד ובאינטנסיביות גבוהה

כך גם ברור לאתלט , יהאלא ממש חותרת תחת עשיית הצדקאפקטיביות פחותה בהשגת תכלית 

.  שפציעה עלולה להוריד לטמיון חודשים ושנים של הכנה ובעצם לסכל את המטרה שלשמה הוא מתאמן

לא להתאמן כלל ברמה תחרותית היה נדרש ש, אילו חפץ להימנע באופן מוחלט מפציעות, גם האתלט

הוא יהיה נכון גם , ככל שישאף למקסם את ההצלחה באמצעות מיצוי האימונים, לעומת זאת.  גבוהה

חתור :  "לכאורה כך היררכיית השאיפות תנוסח.  ליטול סיכון פציעה גדול יותר כדי לשפר את סיכוייו

 !"וותר -לגרימת פציעה  מוחשיאבל אם יש חשש , להתאמן חזק ככל הניתן כדי להצליח

אני ?  יישוב של הקונפליקט -הפלילי הליך הן במשל האתלט והן בנמשל שהוא ה -האם מתקבל בכך 

משום שהן האתלט והן מערכת המשפט אינם מוכנים להתפשר , ראשית.  כך שליליתלסבור שהתשובה 

השאיפה הבסיסית המנחה אותם היא   59.פריורית באורח ניכר על התכלית שלשמה הם פועלים-א

, ואליה מתווספת השאיפה המסייגת, תוך נכונות לקחת סיכונים הכרחיים נדרשים, להצליח ככל הניתן

לאיזון בין  ואחידה ברורה האבל ברור שאין בנמצא נוסח".  קטסטרופה"שהיא בעצם להיזהר מ

תבטא באינטראקציה שבה התכליות המתח קיים כל העת ומ . היחסיות היא הכרחית.  ת הללותכליוה

המשתנה בין אתלטים  הנכונות לקחת סיכון היא עניין של גישה ומידה.  באופן הדדי מסייגות זו את זו

המעצבים את רמת ההגנה על חפים מפשע בראי שש )קרב מחוקקים ושופטים ב ,ובהתאמה, ומאמנים

 ,וכך .האפיסטמי והמוסרי, חון העצמיהיא תלויה גם ברמת הבט.  (המחויבויות המוגדרות בעבודה זו

 .ציותבניתן לתאר גישות שונות ומשתנות המשפיעות על האינטראקציה בין המוטי

ביחס לדבקותם " אתוס"עשויים לפתח מעין  ,מערכת אכיפת החוק כמוהוהיא שהאתלט ו בעיה נוספת

עם .  ייפות או כאבהאתלט לא יוותר על אימון בכל מצב של ע.  נחישותם עומדת למבחן.  במשימתם

. של הגוף "האיתותים"בין , לזהות את ההבדל בין סוגי מכאוב שונים והוא ייטה לסמוך על יכולת הזמן

פעמים רבות ? היכן עובר קו הגבול.  ביכולתו זו פתח רמת בטחון עצמי גבוהה מאדעשוי להוא  לימים

.  רר רק כשמאוחר מדיעתים ממשות הפציעה תתבאבל ל, נחישותו של האתלט תתברר כמוצדקת

הספק "מרה האפיסטמית של בתי המשפט ביחס לחקר העובדות וביחס לאפיון והבטחון ביהנמשל הוא ו

זהו אפיון המתבצע לנוכח אספירציות מנוגדות וציוויים .  לעומת הספק הגנרי שראוי להדפו" הסביר

בטיחות שניתן לנקוט תוך כדי הנוגעת למנעד הרחב ביחס לאמצעי בעיה שלישית   .מוראליים סותרים

 ,אלו מתבטאים במחויבויות השונות המוגדרות בעבודה.  ובהתאמה תוך ניהול המשפט, האימונים

 .אפיסטמית-כגון המחויבות הפרוצדוראלית והמחויבות הראייתית ,מעבר לסטנדרט ההכרעה

                                                
, טבע האנושהשיח אף מכיר בכך שמפעם לפעם נופלות טעויות בקביעת עובדות עקב מגבלות :  "418, 41לעיל הערה , מנשה 59

המציאות הללו  מחויבותואולם אין דינן של טעויות ;  וודאות-להכריע בתנאי אי, נמנע-דלות האינפורמציה והכורח הבלתי
 ".הנכון מראש להתפשר באורח ניכר על ערך חשיפת האמת, כדין עיצוב קריטריון
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המטרה :  "צמויכול האתלט לומר לע.  הציג את היחס שבין האספירציות גם באופן הפוךלניתן 

 .הראשונית שלי היא לעשות כל שביכולתי כדי להימנע מפציעות ולהימנע מכל סיכון לנוכח איתות

בהתאמה ניתן להציג את מחויבותה של מערכת המשפט ".  בכפוף למטרה זו אתאמן הכי טוב שאני יכול

, לחקר האמתניתן ככל הורק בכפוף לכך לשאוף , כמטרה יסודתנית, קודם כל כהימנעות מהרשעת חפים

דורון מנשה הסביר כי משטר הוכחה המבוסס על דבקות ואדיקות .  להרשעה ולענישה של עבריינים

בכל  ,ובעצם, סביר-אף בלתי, בהגנה על חפים הוא משטר התובע זיכוי הנאשם בכל מקרה של ספק

ישימות -ה אישכזה איננ הסיבה המקשה לאמץ מודל.  מוקצנת הינהאני סבור כי הצגה זו   60.מקרה

שכן הן האתלט והן מערכת המשפט פועלים באופן יזום .  התאמה למציאות-אלא אי, תיאורטית

טיעונו של   .ביותר מתוך שאיפה להשיגה ביעילות ואפקטיביות גבוהה, ואקטיבי לנוכח תכלית מוגדרת

לית תכהיא מניחה   .הכרה במוטיבציה הפנימית החזקה המנחה את המערכתלדעתי מנשה מבטא 

 .  שיקול או גורם מסייג יסודית שאל מולה פעולה

צמתה ובמקומה ובע נהתבטאתאלו .  אך העיקר הוא בכך שניתן לתאר מרחב של גישות ביניים בטווח

חשיבות :  הנוכחית תובנה זו נקשרת למספר טיעונים יסודיים לעבודה  .של המוטיבציה המסייגת

המחויבות " היא, בפרטההכרה במחויבות החמישית ;  מחויבויות המוגדרותכל אחת משש הההכרה ב

, הלעקרון ההגנ" מובן חזק"הניסיון לתקף ;  המתמקדת בהלך הנפש המנחה את השפיטה" המוראלית

הצדקת ;  שאינם מוכפפים לאינטרס הכללי ולמוטיבציה לממשו באופן מקסימלישעניינו הצבת סייגים 

 שתוצג בפרק השלישי להלן כנדבך" עקביותה של ההצדקה המוסרית"או  "הנאמנות לערך המצדיק"

.  פריורי-לעקרון ההגנה וכגישה התובעת מידה גבוהה של ריסון עצמי א "המובן החזק"הגדרת ל מרכזי

ב באופן וצעימחיש כי הוא  ,בפרק השישי, ספק סבירהוכחה מעבר לבסטנדרט ה הדיון המפורטגם 

 .כן הוא נתון לפירושים ויישומים שונים-ועל המתוארות המכיל את שתי האספירציות

שיקולי האתלט הינם שיקולים פרטיים   .ם משמעותיים בין המשל לבין הנמשלהבדלין נם כמוביש

 לעומת הענישה הפלילית המהוה דוגמת קיצון לשימוש בכח המדינה ולפגיעה באוטונומיה, ואוטונומיים

תועלתניים גרידא ואילו מערכת המשפט כפופה למערכת של שיקולים שיקולי האתלט הם .  של הפרט

הן גם של האתלט  הטעותתוצאות   ."תועלתניות-אנטי"המייצרים מגבלות , מוסריים נוספים

העלולות לייצר עוול  לעומת תוצאות הטעות במשפט, מוסרי מיוחד אינן נושאות נזקהן תועלתניות ו

היחסים ישימה אך ורק לצורך המחשת הדוגמה   .מידי השלטון מוסרי ופגיעה חמורה בחירויות הפרט

 .הםהמוטיבציות והקושי הרב לחלוש עלי המגוונים האפשריים בין

 העמימות נובעת מן.  השיח נוטה במפגיע להותיר עמימות בשאלת היחס שבין האידיאלים.         ז

  .את היחסיות ואת המתח חהמנציהיא , בקיומה  .המתח שבין האידיאלים ומן היחסיות ההכרחית

היחס שבין ההכרה באופי הדואלי של ההליך הפלילי לבין המושגים החולשים על מימוש ההגנה על 

 .היחסיות ההכרחית הינה טבועהמכאן ש.  חפים הינו מעגלי

 מפשע ביחס לעקרון ההגנה על חפים עיקרים בשיח השיפוטי - ביטוי הקונפליקט  1.1

מאפיינים מרכזיים של השיח השיפוטי הרווח ביחס לאידיאל ההגנה על  מספרפנה כעת לבחינת א

.  אינני מתיימר לטעון כי השיח מאמץ עיקרים אלו באופן הומוגני:  נדרשת הערת הסתייגות  .חפים

אני סבור , יחד עם זאת.  ניתן למצוא בפסיקה דוגמאות לא מעטות לביטויי השקפות מורכבות יותר
                                                

 .455, שם 60
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אעמוד על מספר מוטיבים מרכזיים שבאמצעותם משתקף .  לית די מובהקתשניתן לאפיין מגמה כל

61.יחסו של השיח השיפוטי ככלל אל עקרון ההגנה על חפים
ההתייחסות בגדרה של העבודה תתמקד   

המקובלים בשיח  והפרקטיקותהביטויים  שכן רובם של, אמריקאי-ככלל במשפט הישראלי והאנגלו

כאשר , סקירה זו תהיה כללית וראשונית בלבד  62.מסורת משפטית זוהשיפוטי בישראל נקלטו בהשפעת 

 .חלק מן הסוגיות תזכנה לסקירה מפורטת ומעמיקה יותר בפרקים הרלוונטיים בהמשך

כביטויו בחזקת החפות ובכלל ההוכחה , לאידיאל ההגנה על חפים מפשע מפני הרשעת שווא  .א

משפט אינם נוהגים להרהר בשאלת מחויבותם בתי ה.  מעמד דוגמטי בשיח הקיים, מעבר לספק סביר

אלא , השיח הרווח אינו מציב שאלות ביחס למעמדו הנורמטיבי של העקרון.  הגבוהה להגנה על חפים

 העקרון מוצג. מוצגת כמובנת מאליה מפשע הגנה על חפיםהמחויבות הגבוהה ל.  בעיקר סימני קריאה

מוטב שעבריין ייצא זכאי . "... ט הפלילי בכל עתהמשפ כלפיו מוכווןכציווי מוסרי ומשפטי בסיסי ש

הוליך להרשעתו שכן גישה אחרת יכולה ל, בדינו מאשר שאדם יורשע למרות שנותר ספק סביר באשמתו

[ הינה]חירותו של הפרט "... , הדין בפרשת דמיאניוק-בפסק בית המשפט העליון הדגיש, "של חף מפשע

מתפיסות היסוד החוקתיות והחברתיות "העקרון נובע ". ערך בעל משקל דומינאנטי החובק הכול

למן התקופה : "במובאה מפורסמת הסביר השופט האמריקאי פרנקפורטר  63".החולשות על שיטתנו

תפיסת הצדק שחלשה על , שבה התפתח המשפט שירשנו והתרחק מן הימים החשוכים והברבריים

שה כל עוד שאין הוא מצליח להסיר כל ספק המשפט הפלילי שלנו סירבה להעמיד נאשם בפני סיכון לעני

שהינה בסיסית במשפט ובצדק סיבה  -זו  תפיסה...  סביר באשר לחפותו ממוחותיהם של המושבעים

בהתאם למובנו , מהווה דרישה וערובה להליך הוגן -של חברה חופשייה [ boasts: במקור]לגאווה 

64".ההיסטורי והפרוצדוראלי
 

עגנים את עקרון ההגנה על חפים וההעדפה הנורמטיבית המובהקת של הפסיקה רצופה בביטויים המ

ינת ברטוריקה המדגישה את היא מתאפי  65.הרשעת אשמים על פני הסיכון של הרשעת חפים-אי

של הגינות ושל , ההוכחה מעבר לספק סביר וחזקת החפות כדרישות בסיסיות של מוסר חשיבות דרישת

                                                
היקף המטריה הינו עצום .  מתיימרת להיות ממצה אינה, לכל אורכה, ההתייחסות הדסקריפטיבית בגדרה של העבודה 61

' ץ מקיף של הפסיקה הישראלית רלקיבו. המנחה ומבחר של דוגמאות ממחישות תפיסהואין כוונה להציג אלא את עיקרי ה
חזקת החפות , מיכה לינדנשטראוס;  (2111, שנייהמהדורה ) סוגיות נבחרות:  על הספק הסביר, מיכה לינדנשטראוס

 (.5888) ראלי ובמשפט האמריקאיבמשפט היש
ששורשיו , "(פסוק לטובת הנאשם, כשיש ספק:  "לטיניתב) in dubio pro reoבמשפט הקונטיננטלי שגור העקרון של  62

הכלל אינו נזכר מפורשות , לפי פלטשר.  56 -וה 51 -ופיע כבר בכתבים מהמאות ההמונח ה.  מיוחסים למשפט הרומי
 8המעוגנת בפסקה , presomption d'innocence –הצרפתים גוזרים אותו מחזקת החפות   .בחקיקה צרפתית או גרמנית

שנים רבות לפני שהכירו בחזקת  in dubio pro reoואילו הגרמנים יישמו את הכלל של , 5198להצהרת זכויות האדם משנת 
 George Fletcher, Two Kinds of Legal Rules:  A Comparative Study of(. ""Unschuldsvermutung)החפות 

Burden-of Persuasion Practices in Criminal Cases, 77 YALE L. JOUR. 880-881, fn. 3-5 (1968)  ומקורות
לסטנדרט , לחזקת החפות הל יחסעעיון בפסיקה הישראלית אינו מותיר ספק בכך שההשפעה המעצבת .  הנזכרים שם

 .ה האנגלית והאמריקאיתפסיקמצויה בההוכחה ולזכות להליך הוגן 
 .631, 56לעיל הערה , פ דמיאניוק"ע 63
64 Leland v. Oregon ,343 U.S. 790, 802-803 (1952) (הציטוט בתרגום חופשי שלי)  . 
 31( 4)ד מט"פ, מדינת ישראל' ארי נ-בן 6215583פ "ע; 16לעיל הערה , דמיאניוקעניין :  בין ההלכות הבולטות בישראל 65
 161( 2)ד מז"פ, מדינת ישראל' נ אזולאי 4813582פ "ע; (5881) 411( 2)ד נא"פ, מדינת ישראל' ארי נ-בן 4485581 פ"דנ; (5881)
 554( 5)ד לה"פ, מדינת ישראל' נגר נ 134518פ "ע ;(5889) 146( 5)ד נא"פ, מדינת ישראל' נ אל עביד 3432581 פ"דנ; (5884)
, דמיאניוקעניין )הן בישראל , אשמים על פני הרשעת חף מפשע5זיכוי אשםהעדפת פסקי הדין המנחים לעניין רב  (.5891)

: השווהאך . נמנעים מלהצמיד ערך כמותי לנוסחת ההעדפה( לעיל 52הערה , Winship עניין )ב "והן בארה( לעיל 56הערה 
' פלוני נ 51318519פ "עב;  88:5שיעור של  שם ציטט השופט עציוני, (5819) 128( 2)ד לב"פ, מדינת ישראל' קריב נ 639511פ "ע

לסקירה מקיפה של שיעורים כמותיים ;  5:511ציין השופט דנציגר יחס של ( 55.6.2118, פורסם בתקדין) מדינת ישראל
 .2רה לעיל הע, Volokhמאמרו של ' לביטוי יחס ההעדפה בפסיקה האמריקאית ר
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נתפס  מפשע מעמדו הנורמטיבי של עקרון ההגנה על חפים  67.ה בעיגונם החוקתיכירהיא מ  66.צדק

פלטשר בטא את האימוץ הגורף של .  הסבר והצדקה נוספים, באופן אקסיומטי שאיננו טעון עיון

הדגיש כי  ולורנס טרייב ,"Good men everywhere praise the presumption of innocence"  68:העקרון

היא מייצגת את המחויבות לפרופוזיציה לפיה .  מייצגת הרבה יותר מאשר כלל ראייתי"חזקת החפות 

מבחר של ביטויים וכך סקר לאופר   69".אדם הנאשם בפשע זכאי לא פחות ממאשימו לחירות ולכבוד

 a general principle of our political morality", "as irresistible as":  מן הפסיקה האמריקאיתמייצגים 

the heavens till overcome", "a guardian angel", "a cornerstone of Anglo-Saxon justice",  "a 

touchstone of American criminal jurisprudence", and a "bedrock 'axiomatic and elementary' 

principle whose 'enforcement lies at the foundation of the administration of our criminal law".70  

אלא כספינת , המחויבות האדוקה להגנה על חפים מוצגת לא רק כעקרון שמערכת המשפט פועלת לאורו

 .כמקור לגאוותה ולביטוי נאורותה ומוסריותה, ל של ממשדג

טתי ביחס לשאלות מתקיים בשיח השיפוטי דיון לוגי שי לארוב ל, ולמעשה מטעם זה ממש, מצד שני

.  לנגזרותיו ולהיקף תחולתו של העקרון וביחס למעמדו כנגד תכליות נוספות נוגעמורכבות יותר ב

בהנחה  הרהרמבלי שהשיח מרגיש צורך ל, המחויבות להגנה על חפים מוצגת במונחים כמעט אידיליים

שהינו לכל , ן יישומו בפועלכותבים רבים מזהים פער בין המעמד הרטורי של העקרון לבי  .ולעיין בה זו

 71.אחיד-הפחות בלתי

מתאפיין השיח בטשטוש המתח שבין אידיאל חשיפת האמת לבין אידיאל ההגנה , על פי רוב .ב

השיח   72.תוך הצגת אידיאל ההגנה על חפים כמקרה דוגמה פרטי של אידיאל חשיפת האמת, על חפים

להוציא התייחסויות בודדות הפסיקה   .מקדם ככלל עמדה החותרת למימוש שני האידיאלים בד בבד

נמנעת מהתמודדות חזיתית עם המתח הנורמטיבי והאנאליטי בין שני הערכים ומדיון בקשרי היחסיות 

                                                
לעיל , Winship-ו ,5הערה לעיל , Coffinפסקי הדין בעניין ' ריקאית רלביטוי בולט בפסיקה האמ.  ל"כך בפסקי הדין הנ 66

 Scott E. Sundby, The Reasonable Doubt Rule and' ביחס לחזקת החפות ר" הפרוזה הגרנדיוזית"לסקירת .  52הערה 

the Meaning of Innocence, 40 HASTINGS L.J. 457 (1988-1989)  ;Laufer , 441-449, 8לעיל הערה. 
שכלל הספק הסביר  הגם  .Addington v. Texas, 441 U.S. 418 (1979); 52לעיל הערה , In re Winship:  ב"בארה 67

כי  פסקנ 21 -של המאה ה 11 -הרי שרק בשנות ה, 58 -התקבע כסטנדרט המחייב בפסיקה האמריקאית עד לאמצע המאה ה
 2סעיף  מתוקףעיגון חוקתי  במשפט הישראלי מוכר; לחוקה 53 -הוא מהווה חלק מזכותו של הנאשם בהתאם לתיקון ה

אהרן ברק ;  לעיל 52המקורות הנזכרים בהערה ' ר, 511ב "ח התשנ"ס, כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד
מחקרי  "(המהותי והדיוני)כותיה על המשפט הפלילי להיסוד והש-הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי"

מחקרי "  כבוד האדם וחירותו:  פי חוק יסוד-זכויות הדיוניות של החשוד או הנאשם על"עמנואל גרוס ;  (1996) 1 יגמשפט 
 . לעיל 52המקורות הנזכרים בהערה ' ר, אנגליה מוכר מעמדו המעין חוקתי של העקרוןגם ב  (.5886) 511, 511 יגמשפט 

 .Rome Statute of the International Criminal Court, U.N -ל 66ף סעי' ר, העקרון מעוגן גם במשפט הפלילי הבינלאומי

Doc. A/CONF.183/9. 
68 Fletcher , 91, 62לעיל הערה. 
69 Laurence H. Tribe, An Ounce of Detention:  Preventive Justice in the World of John Mitchell, 56 VA. L. 

REV.  371, 404 (1970). 
70 Laufer , ומקורות הנזכרים שם 449, 8 הערהלעיל. 
 The vast difference between the actual operation and the":  439, שם' ר, טענתו של לאופר חריפה עוד יותר 71

rhetorical commitment of the presumption is nothing short of remarkable"  ; תהיות דומות  נוספים העלומלומדים
שומו של כלל הספק הסביר ומבהירים שהוא לאו דווקא מהווה מגן אולטימטיבי לנאשמים מפני חשש ביחס לאופן יי
 Steven Sheppard, The Metamorphoses of Reasonable Doubt: How Changes in the Burden of.  ההרשעה שגויה

Proof have Weakened the Presumption of Innocence, NOTRE DAME L. REV. 1165 (2002-3). 
:  שם נכתב (5891) 111, 165( 4)ד לד"פ, מדינת ישראל' אפללו נ 648518פ "ע: ומובאות שם 419-418,  35לעיל הערה, מנשה 72
מטרת הדיון הפלילי היא לחשוף את ... מטרתו של ההליך הפלילי היא להביא לזיכויו של החף מפשע ולהרשעתו של האשם"

  ".האמת
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שהציע שאין לקבל עמדה זו של השיח בהכרח , ידי מנשה-טענה זו חודדה על  73.ההכרחית שביניהם

טוריקה שיפוטית המאדירה את מערכתי לשמר ר-לאינטרס הכרתי"אלא תוך קישורה , כפשוטה

כל ;  אך יחד עם זאת להפגין מחויבות משפטית אמיצה לעקרון ההגנה, מרכזיותו של אידיאל האמת

, אדומים-המשקפיים הירוקים: הוא שאמרנו  74".זאת מבלי להציג את האנטומיה המסובכת

לגיטימציה של שבנושאים מרכזיים כל כך לפעולתו ול, אינם נוחים לשיח השיפוטי, המטושטשים

תכליתי של ההליך אינו משתנה -ון שהאופי הדווכימאך .  הכרעותיו מעדיף לשדר בטחון והחלטיות

 והתשובה היא שלאורך ההיסטוריה פיתח?  כיצד ניתן לעשות זאת, והמתח בין האידיאלים קיים

, צד אחדמ.  משפטית מושגים ופירושים המכילים את הדואליותדוקטרינה ההחשיבה הפילוסופית וה

הם עמומים באופן , מצד שני.  מפשע להגנה על חפים ביותר הם מבטאים את המחויבות הגבוהה

.  הם מכילים בתוכם את התביעות של שתי התכליות.  המותיר מרחב משמעותי של גמישות ביישומם

.  יפרספקטיבה וניתן לזהות ולאפיין לגביו מגמות בשיח השיפוט-יישומם עשוי להיות אף הוא תלוי

בדרך זו מתאפשר לשיח לאחוז בשני האידיאלים ".  הספק הסביר"הדוגמה המובהקת לכך היא כלל 

להדגיש בהתאם להקשר  -ולהחליף בין המשקפיים הירוקים לבין המשקפים האדומים , ככלים שלובים

הדינמיקה המתוארת תנותח באופן .  ולצורך את תביעתו של האידיאל המצדיק המניע את ההחלטה

הסבר הדואליות   .וגם הבלטת יתרונותיה, הכרחיותה, תוך הסבר מקורותיה, מיק לכל אורך העבודהמע

 ".הספק הסביר"הזו ישמש לדחיית תליית שביעות הרצון בעצם היישום של המושגים לרבות סטנדרט 

:  שלושה מושגיםב טאמתב מפשע עיקר הדגש בשיח הנוהג ביחס לעקרון ההגנה על חפים .ג

בין שני המושגים   .חזקת החפות והזכות להליך הוגן ,להוכחת האשמה מעבר לספק סבירהדרישה 

קיימות דעות שונות לעניין הגדרת טיבו של היחס האמור .  הראשונים קיים יחס של חפיפה ושל השלמה

מעבר לפן , בהתייחס לשיח השיפוטי הרווח  75.ובשאלת אפיון תכניה המובחנים של חזקת החפות

חזקת החפות מתייחסת למצב השכנוע )ולאבחנה בין שלבי ההליך לעניין פועלם של הכללים הסימבולי 

קשה ( לעומת כלל הספק הסביר המגדיר את קריטריון ההכרעה, ההתחלתי בטרם שמיעת הראיות

, כך או כך  76.להצביע על משמעותה הייחודית של חזקת החפות בהיבט של הוכחת האשמה הפלילית

                                                
המצהירה על כך , חריגה יחסית, כאמירה מפורשת, 46לעיל הערה , בן אריהשופטת דורנר בענין  דעתה שללמשל ' ר 73

 .מגדילה את ההסתברות לטעות מפשע הגנה על חפיםשה
 .418, 41לעיל הערה , מנשה 74
 .G;  52לעיל הערה , ביין' ר –האחת מייחסת זהות לשני המושגים .  ניתן לאפיין בהקשר זה שתי גישות מובחנות 75

Williams , 593,  3לעיל הערה  :"When it is said that a defendant to a criminal charge is presumed to be 
innocent, what is really meant is that the burden of proving his guilt is upon the prosecution.  This golden 

thread, as Lord Sankey expressed it, runs through the web of the English criminal law"  ; הפרספקטיבה זו
 James Bradley Thayer, A Preliminary Treatise on Evidence at the Common Law, 595 ההיסטורית שהציע

בשלבים  ומנטלי הבא לשרתהמכפיפה את חזקת החפות לדרישת ההוכחה ורואה בו ביטוי אינסטר קרובהוריאציה .  (1898)
 Stevens  :"[t]he function of the instruction is to make it clear that the burdenעמדת השופט ' ר.  המוקדמים להליך

of persuasion rests entirely on the prosecutor.  The same function is performed by the instruction requiring 

proof beyond a reasonable doubt"  .Taylor v. Kentucky 436 U.S. 478, 491 (1978) .  חזקת החפות לפי גישה זו
ייחודיים תכלית ותוכן מייחסת  שנייההגישה ה.  431, 8לעיל הערה , לכלל הספק הסביר proxy, במינוח של לאופר, היא

חשיבותה של "רינת קיטאי ' למחקר מקיף  ר.  רמעבר לספק סבי אשמהלחזקת החפות שאינם מתמצים בדרישה להוכחת ה
בעבודה זו (.  2113)  311ג  עלי משפט" תפקידה וטיבה בהליכים הקודמים להכרעת הדין בפלילים, חזקת חפות פוזיטיבית

 (. החמישית)ולמחויבות המוראלית ( שנייהה)אקשר את חזקת החפות למחויבות הפרוצדוראלית 
המאפשרת עדכון של , להסתברות מותנית Bayesדיה של נוסחת ישני ציג ההבדל בהתייחס לניתן להצבמונחים פורמליים  76

-חזקת החפות מתייחסת להסתברות האשמה הא, לפי הצגה זו  .ההנחות ההסתברותיות לנוכח התווספותן של ראיות
אנלוגיה זו משמשת את .  דכנת לאחר שיקלול הראיותקובע רף נדרש להסתברות המעוהלעומת כלל הספק הסביר , פריורית

את השימוש  מניה וביה חזקת החפות שוללת, לדידם . מתנגדי הגישה ההסתברותית לתיאור הערכת הראיות במשפט הפלילי
-הסתברות אערך כל  ו שלאוסרת ייחוס היאש כיוון, בנוסחת בייז ובניתוחים הסתברותיים על בסיסה במשפט הפלילי

 Laurence H. Tribe, Trial By Mathematics:  Precision and Ritual in the Legal' ר.  פריורית לאשמה הגבוה מאפס

Process, 84 HARV. L. REV. 1329, 1372-75 (1971) Terry Connolly, Decision Theory, Reasonable Doubt, and 
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או 5להבטיח עמידה בדרישה איכותית וכמותית מחמירה של הוכחה אובייקטיבית ו שני המושגים באים

אל שני הביטויים הללו נלווים   .להטלת סנקציות פליליותכתנאי להרשעה ו, דרגה גבוהה של שכנוע

ההנאה מן "ועקרון  77עקרונות משלימים נוספים כגון נטל הבאת הראיות המוטל ככלל על התביעה

 .(benefit of the doubt) "הספק

 
מתייחס לרשימה של זכויות פרוצדוראליות מסורתיות המוקנות , "הזכות להליך הוגן", המושג השלישי

הזכות לחקירה , זכות העיון בחומר החקירה, ידי עורך דין-שהעיקריות שבהן הן זכות הייצוג על, לנאשם

כזכות , זכות לחקירה נגדיתהרחבה יותר מן ה, "זכות העימות"במשפט האמריקאי מוכרת גם )נגדית 

זכויות אלה מיועדות לאפשר לנאשם הזדמנות .  ועוד, זכות השתיקה, הזכות להבאת ראיות, (חוקתית

בנגישות למידע , הן מיועדות לצמצום פערים בכוחות.  כלפיו הוגנת להתמודדות מול ההאשמות

נה על חפים מתבטאת בין השאר ההג.  ובשליטה ברזי ההליך בין רשויות החוק לבין הנאשם העומד לדין

.  לשלול את האפשרות להעמיד את הנאשם בפני סיכון הרשעה עשויהבכך שפגיעה בזכות להליך הוגן 

הוא מבוסס על .  מימושה של ההגנה על הזכות להליך הוגן במובן של מבחן תוצאתי זה איננו אחיד

 .ים בין שיטות משפט שונותהכללים משתנ. דעת בית המשפט-מבחני איזון ולעתים תלוי בשיקול

, מצד אחד.  שלושת הביטויים השגורים הללו של המחויבות להגנה על חפים ממלאים פונקציה כפולה

בהם נדרשת מערכת המשפט לעמוד לצורך תיקוף  ההכרחייםהם מגדירים את המחויבות ואת התנאים 

בכך .  בות ההגנה על חפיםלצורך עמידה במחוי המספיקיםמצד שני הם מגדירים את התנאים . הרשעה

הם מאפשרים לשיטת .  הם משרתים לא רק תכלית עקרונית אלא גם תכלית פרגמטית ואקספרסיבית

זית נוספת תכלית מרכ.  את מימוש המחויבות להגנה על חפים, המשפט להדגים את עמידתה בדברתה

הכללים השגורים   ."המוסריתהנוחות "עמוד בהמשך העבודה הינה תכלית שעל טיבה ועל חשיבותה א

לביטוי המחויבות להגנה על חפים מאפשרים למערכת המשפט להדוף ספקות וערעורים בשלב שלאחר 

הם , בשלב הקודם להרשעה מפשע אותם הגורמים המגדירים את המחויבות להגנה על חפים.  ההרשעה

(.  חר דחיית הערעורוביתר שאת לא)המשמשים כחסמים לרוב טענות החפות בשלב שלאחר ההרשעה 

 .בכך גם הם מבטאים את האופי הדואלי של ההליך

אחת הטענות המרכזיות לעבודה זו הינה כי שלושת המושגים שלאורם מתנהל השיח אינם ממצים את 

הם מגדירים .  כלל ההיבטים המשליכים על מידת המחויבות שמפגינה שיטת משפט להגנה על חפים

כללים ושיקולים המשפיעים , גורמים, אינם מבטאים שלל אסטרטגיותהם .  סטנדרט הכרעה ותנאי סף

הדיון במחויבות להגנה .  על רמת המחויבות לעקרון ההגנה על חפים והנוטים להשתנות לעתים תכופות

אם שיטת משפט עומדת או לא ( רק)השאלה איננה .  על חפים אינו יכול להתמצות ברשימה של תנאי סף

התשובה עליה זו שאלה ש.  מתוך יישומםגם רמת המחויבות שהיא מפגינה  אלא מה, עומדת בכללים

 .מיועד לתאר ולהמחיש אותה" צבר המחויבות"חמקמקה ולעולם יחסית ומודל 

                                                                                                                                              
the Utility of Erroneous Acquittals, 11 Law & Hum. Behav. 101 (1987)   וכןLaufer , בפסק .  436, 8לעיל הערה

נפסק שקיימת חובה להנחות את חבר המושבעים , 5הערה  לעיל, Coffinב בפרשת "דינו של בית המשפט העליון של ארה
באופן ספציפי ביחס לקיומה של חזקת החפות ושלא ניתן לצורך זה להסתפק בהנחיה הנוגעת לחובת ההוכחה מעבר לספק 

ברי כי לחזקת .  ללא מתן הסבר נוסף לגבי תוכנו, יה המדגישה את עצם תחולתו העקרוןהדרישה היא להנח. סביר בלבד
 .  פליליות בטרם הרשעה-החפות משמעות בהליכים נלווים כגון הליכי המעצר או הטלתן של סנקציות או מגבלות לבר

 113ד ד "פ, ועץ המשפטי לממשלההי' זרקא נ 29538פ "האבחנה בין נטל הבאת הראיות לבין נטל השכנוע הסופי עוגנה בע 77
מוטל , חזקה עובדתית או לנוכח עמידה בסף הוכחתי לכאורי, הוראה בחיקוקקיימות סיטואציות רבות בהן מכח   (.5811)

 .  עברת נטל השכנוע הסופיהעברת נטל הראיה על הנאשם קלה ונפוצה יותר מה.  נטל הבאת הראיות על שכם הנאשם
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בסטנדרט הספק  -ל "השיח נמנע ככלל מדיון דוקטרינאלי מעמיק בשלושת המושגים הנ .ד

ההעדפה .  הגדרתם ומורכבותם, חותםוהוא אינו צולל אל נבכי העיון באופן התפת  -הסביר בפרט 

.   בשיח השיפוטי הינה להותיר עמימות וגמישות ביחס להגדרתו וליישומו של סטנדרט ההכרעה

שנה מאז התגבש ללא עוררין כדוגמה  511 -למעלה מ  78,שנה למן קליטתו אל המשפט 231 -למעלה מ

(dogma) ט דינו המפורסם של השופ-הבסיסית של המשפט הפלילי בפסקShaw   נותר  5911,79משנת

בהיותו אלמנט מרכזי כל כך ולנוכח .  הביטוי המזוקק ביותר לסטנדרט ההרשעה" הספק הסביר"מושג 

ניינות מחקרית עקבית עורר מושג הספק הסביר התע, חשיבותה הערכית של התכלית שהוא מבטא

, במשמעותו, ההיסטוריתבהתפתחותו  -הדיון האקדמי במשמעותו ובמורכבותו של המושג .  ומתמשכת

, ידי שופטים ומושבעים-באופן הבנתו על, בדרכים לשכלולו, בפרשנויותיו האפשריות, ביישומיו

 .  אינטרדיציפלינארי ומרתק, מתחדש כל העת, מגוון, הינו עצום בהיקפו -ביתרונותיו ובחסרונותיו 

המשיך  ,יישום של הסטנדרטהגם שניתן וחשוב לאפיין במסגרתו מגמות בפרשנות וב, השיח השיפוטי

כמענה השלם לדילמה וככלל נמנע מלפתח את הדיון הדוקטרינאלי מעבר להנחת " ספק הסביר"לדבוק ב

היעדר הפרופורציה בין העושר של הספרות המשפטית בנושא לבין   80.תשתית רעיונית מינימלית יחסית

בהתייחס , פרשנים הדגישו  .בולט לעין, בדרך כלל, ההסתמכות וההסתפקות הדוגמטיות של הפסיקה

דווקא מקומו המרכזי ומעמדו הבלתי מעורער של רף זה בשיח , באופן פרדוקסלי"כי , למשפט הישראלי

עיון .  יקורתי בשאלות אפיונו והפכו אותו לכמעט בלתי נראה ומובן מאליומנעו דיון ב, השיפוטי בארץ

תוצאתי -כי הדיון בעניינו מתקיים על פי רוב במישור הפרגמטי, באורח מתמיה לכאורה, בפסיקה מגלה

באופן שנסב לכאורה על , המתמקד בתהיות קונקרטיות על התאמתו למקרה כזה או אחר, בלבד

81."מהותו ומידתו, ללא דיון מעמיק בשאלת אפיונו, ידועות ומקובלותאמיתות אינטואיטיביות 
 

נעדרים מן השיח השיפוטי באופן מוחלט ניסיונות לזקק את ההגדרה ולעתים אף לייבא שלא ניתן לטעון 

דוגמאות .  רעיונות מעולם התיאוריה או להציע פרספקטיבה נוספת לגבי מהותו של הספק הסביר

הן הבעות דעות ספוראדיות של שופטים בשאלות כגון האבחנה בין ספק בולטות במשפט הישראלי 

או , כדי לזכות, "פנימי-מוסרי"או , ואם די בספק סובייקטיבי)אובייקטיבי לבין ספק סובייקטיבי 

תורת "כזה הוא גם ניסיונה של השופטת דורנר לעגן את   82(.שהמימד האובייקטיבי הינו חיוני

                                                
  -במבחן האמריקאי -מקובל לזהות את השימוש הראשון במשפט האנגלו, אנטוני מוראנובעקבות מחקרו של  78
"Reasonable doubt "5111משנת  "טבח בבוסטון"במשפטי ה סיכומים של התובעלנאום ה  .Anthony Morano, A 

Reexamination of the development of the reasonable Doubt Rule, 55 B.U.L. REV. 507, 508 (1975)  . קיימות
דיון מפורט במקורותיו ההיסטוריים של הסטנדרט יובא בפרק .  מספר גישות להסבר נסיבות ותכלית קליטתו של המונח

   .החמישי לעבודה
כסטנדרט המחייב "( הוודאות המוראלית"תחילה בצמוד לסטנדרט )מקובל לזהות את הנצחתו של סטנדרט הספק הסביר  79

 :וסטס'מבית המשפט העליון של מדינת מסצ Lemuel Shawדינו של השופט -במשפט האמריקאי עם פסק
Commonwealth v. Webster 59 Mass. 295, 320 (1850)  . 

המתאפיינים ברטוריקה חגיגית ולצידה מניחים , מפורסמים ומצוטטים לרוב, מספר פסקי דין בכל שיטת משפט ישנם 80
המקורות בהערות ' לדוגמאות בולטות במשפט הישראלי ר.    תשתית רעיונית בסיסית ביחס לתכלית ולמובן של הסטנדרט

 .  לעיל 46 -ו 56
-שאלת יחסי הגומלין המושגיים"כי  ,419-418, 41הערה לעיל , בדומה טען דורון מנשה.  363, 51לעיל הערה , ואקי 81

באורח מתמיה , נותרה[ חקר האמת לעומת ההגנה על חפים]יישומיים שבין שני האידיאלים -תיאורטיים והמושגיים
 ".  סות משמעותיתללא התייח, לכאורה

רציונאלי לבין היסוד -האובייקטיבי לקיומו לשילוב בין היסודהשופט חשין התייחס , 524, 61לעיל הערה , בן אריפ "בע 82
, ש"פורסם באר) מדינת ישראל' נ בשירוב - 51186514 פ"עדברי השופט רובינשטיין ב' ר;  מוסרי בהכרעה-הסובייקטיבי

שתוצאתם היא כי ידו של השופט רועדת בבואו , עשוי לנבוע מהצטברותם של גורמים[ה]הספק הסביר "בדבר  (3.6.2116
מדינת ' פלוני נ - 51318519פ "השופט דנציגר ב ע' דברי כב;  "לא הניח לו[ש]הקול הפנימי "אודות ו" לחתום על הרשעה

נמנה אני עם אלו הסבורים כי על השופט להאזין לקול מצפונו ולזכות את הנאשם "(:  55.6.2118, ש"פורסם באר) ישראל
העולה הינה בדבר אשמתו של הנאשם אלא נותר  שעה שלאחר בחינת כללם של דברים אין הוא משוכנע כי המסקנה היחידה

רציונל זה מסביר אף את הצורך לאפשר , לדידי... הוא עם ספקותיו אשר מונעים בעדו להורות על הרשעתו של הנאשם
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-מודלים של הסתברות פסקליאניתכנגד , כהן' ל' ל הפילוסוף האנגלי גש" ההסתברות האינדוקטיבית

עמדה זו הובעה ביחס להרשעה )במשפט הפלילי על ההכרעה  לתיאור העקרונות החולשים, אנומרטיבית

הבעת דעות יחיד ביחס לשאלה אם סטנדרט  גם ניתן להזכיר  83.(בלבד על סמך ראיות נסיבתיות

כאן מצויה דווקא ההמחשה : אולם היא הנותנת  84.לחומרת העבירהההכרעה עשוי להשתנות בהתאם 

לא הובילו , אף אם הן העשירו את השיח, אמירות ספוראדיות אלה. מקיף להיעדרו של דיון דוקטרינאלי

ההתבטאויות נותרו כדעות המייצגות את גישת השופט שמביעם וכזיזים .  לפיתוחה של משנה סדורה

לכנסם לתיזה , גם לאחר שנים, בהם בטיעוניהם וזאת מבלי שנעשה ניסיון שעורכי דין עשויים להיאחז

את עמדת השיח השיפוטי הישראלי בקביעה לפיה   גרוס ועורקבי סיכמו.  הלכה פסוקהלמסדרת או 

כי אין דרך אחת לבחון את , נראה כי בסופו של דיון רחב עדיין אנו נמצאים בנקודה ממנה באנו והיא"

וכי כל , ביר וכי הליכה בדרכים דומות לא תוביל אנשים שונים להגיע למסקנה אחתקיומו של הספק הס

כך גם במשפט האנגלי ובמשפט   85".ניסיון לתת הגדרה מדויקת למהותו של הספק הסביר לא תצלח

למהותו של הספק הסביר היא  התייחסשם חשיבות תוכן ההנחיה השיפוטית למושבעים ב, האמריקאי

 תוכן ההנחיה , ב"בארה)   86.ורשת הינה להימנע מהגדרה נוספת של הסטנדרטהמפ הנטייה, מכרעת

באופן הנתפס  נכונה בעיני ערכאת הערעור שאיננההנחייה . עשוי לשמש כעילת ערעורשניתנה למושבעים 

לגרום לביטולה של עשויה  ,ערובה החוקתית למימוש חזקת החפות וסטנדרט הספק הסבירב כפגיעה

ההבנה שכל הגדרה נוספת  להימנע ככלל מפיתוח הגדרות נוספות לסטנדרט נובעת מן נטיהה (.ההרשעה

" הספק הסביר"מושג .  מסבכת ומבלבלת במקרה הרע, נוטה להיות מעגלית ורפטטיבית במקרה הטוב

 .עמד עד היום במבחן הזמן ובנוסחו הפשוט גבר על כל הגדרה חלופית או נוספת

במקורות , כולל דיון מפורט בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר זו י לעבודההפרק החמיש

מטרת הדיון .  ההיסטוריים והפילוסופיים שהשפיעו על עיצובו ובהתלבטויות המרכזיות שהוא מעורר

האופן שבו נכרכות בו , היא בראש וראשונה להציב תשתית דוקטרינאלית להבנת פועלו של הסטנדרט

המטרה היא לגבש , בהמשך לכך  .ןבעצם מכיל את מלוא מורכבות כשהוא, תכליות חשובות מגוונות

וזאת הן , של עקרון ההגנה על חפים" המובן החזק"ה מנחה ביחס להבנת הסטנדרט התואמת את תפיס

בהתאמה להצדקות המוסריות שיידונו בפרק השלישי לעבודה והן בהתאמה לתכליות שלאורן 

אך זאת תוך דחיית תלייתה של שביעות הרצון , "העמימותיתרונותיה של "דון גם בא.  הסטנדרט עוצב

 .ביחס לרמת ההגנה על חפים בעצם קיומו של סטנדרט ההוכחה
                                                                                                                                              

אף אם אמות המידה , זאת כאשר מצפונו מורה לו לזכות נאשם; לשופט היושב בדין להסתמך בסופו של דבר על צו לבו
מדינת ' עלי נ 4616555פ "ע;  "מקובלות מובילות למסקנה כי לא קיים ספק סביר באשר לאשמתו של הנאשםהרציונאליות ה

על מצע עובדתי שאינו בהכרח  םספק יכול להתעורר ג"(:  8.51.2152, לא פורסם)לפסק דינו של השופט הנדל  1פסקה  ישראל
מדינת ' לזרובסקי נ 8918519פ "ע;  "התרשמות הערכאה המבררתתולדה של , הספק הסביר יכול ויהיה סובייקטיבי. הגיוני

אך (.  21.55.2151, פורסם בתקדין) לפסק דינו של השופט הנדל 4פסקה , ובראן'דינו של השופט ג-לפסק 12פסקה ישראל 
ות המידה לפי אמ"נועד לשמש כלי סינון ומיון " סביר"הביטוי  לפיה, 56לעיל הערה , דמיאניוקבעניין  קביעההשווה ל

 .  638-611, של הספק באופן המסייג את היסוד המוראלי הפנימי" הראציונאליות המקובלות עלינו
 665, 614, (3)ד נד"פ, קורמן' מדינת ישראל נ 6418588פ "ע; (5884) 161( 2)ד מז"פ, מדינת ישראל' נ אזולאי 4813582פ "ע 83
(2111.) 

בית המשפט (. 5811) 2164, 2151' ד יב"פ, גרינוולד' היועץ המשפטי לממשלה נ 242511פ "זו היתה גישת השופט אגרנט בע 84
יכולים לעלות ספקות לגבי " :בהסתייגות רפה, 'עמ, 56לעיל הערה , דמיאניוקבפסק הדין בעניין  העליון העלה האפשרות שוב

המטרה אשר לה הם  פי-על אלא, פי תוכנם המהותי של הדברים-שאינה בנויה על, אימוצה של נורמה משפטית כמתואר
 ".אולם במקרה שלפנינו ניתן להשאיר את הנושא בצריך עיון.  מיועדים

 (.2115) 244, 228א  קרית המשפט"  מעבר לספק סביר"עמנואל גרוס ומיכל עורקבי  85
לעיל , ,Zuckerman  ;52לעיל הערה , Woolmington v DPP הלכת 'ר.  עמדתו של המשפט האנגלי בסוגיה זו מפורשת 86

של הסבר משמעות הספק הסביר , אם בכלל, במשפט האמריקאי מתקיים כל העת דיון בשאלת התוכן הרצוי.  382, 52ה הער
 .U.S. v. Lawson 507 F. 2d 433, 443 (7th Cir 'מסתייגת מן התועלת בניסיון ההגדרה רלעמדה ה.   בהנחיות למושבעים

 ,Holland v. U.S. 348 U.S. 121 (1954); Lawrence M. Solan -ב ידי בית המפשט העליון-ואיזכורם על  (1974
Refocusing the Burden of Proof in Criminal Cases: Some Doubt About Reasonable Doubt, 78 TEX. L. REV. 

 .גם להתלבטות בשאלת ההגדרה הנוספת של הסטנדרט אתייחס בפרק החמישי לעבודה(1999-2000) 131-2 ,105
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גלומה בו .  ביחס להגשמת ההגנה על חפים" שביעות רצון"מתאפיין לרוב ב רווחהשיח ה .ה

נדרטים כי הסט, טקסט-לעתים קרובות יותר סמויה אך נוכחת בסאב, לעתים מפורשת וגלויה, הנחה

עד כי בעיית הרשעתם של חפים מפשע אינה קיימת אלא לכל , והערובות הקיימים מספקים פתרון טוב

על רקע זה אין מתקיים דיון ביקורתי ביחס לאופן ולמידה שבהם מגשימה .  היותר בשוליים הזניחים

ך מעבר טית אגישה זו טומנת בחובה מעין רציונליזציה פרגמטיס.  מערכת המשפט את ההגנה על חפים

 .היא בהחלט משקפת גם יומרה פוזיטיבית ,לכך

של הרשעת חפים  ממשית בעיהפיהן הצהרות מפורשות לברצון השביעות לעתים רחוקות מתבטאת 

שכיחות יותר הן התבטאויות ופרקטיקות  87.למעשה אינה קיימת זולת בשולי השוליים מפשע

 המשפט להבחין בין אשמים לבין חפים הצלחתה של מערכתיחס לב הבטחון גבוהרמת ת שקפוהמ

באפיונם  : בשיגרה של פעולת המערכת הביטויים המובהקים ביותר לשביעות הרצון מצויים.  מפשע

סטנדרט הספק , חזקת החפות.  לאחריהוהרשעה  בטרם, שלפיהם היא פועלתובהצדקתם של הכללים 

 - בהיעדר משוב -" כות להליך הוגןהז"הסביר והזכויות הפרצודרליות שבאופן מסורתי מרכיבות את 

שביעות הרצון משמשת להדיפת קריאות תיגר   .  ות ואף מוגדרות בראי תוצאותיהן המשוערותסנתפ

על הצדק שמייצרת המערכת ועל רמת המחויבות המופגנת להגנה  ,פורמליות וחיצוניות כאחת-פנימיות

להצגת ראיות של חפות לאחר הרשעה הינה יש הטוענים כי ההתנגדות מצד שופטים ותובעים .  על חפים

, והיסודתני" כל-חובק"המעמדו   88.כה חזקה עד שלעתם קרובות היא חוצה את גבול הרציונאליות

מתן משתנה לחלוטין בשלב שלאחר , של אידיאל ההגנה על חפים מפשע בשלב שבטרם הרשעה, לכאורה

שביעות .  קלושים ביותר לרובפיה הינם -חזקת החפות מתהפכת והסיכויים להפכה חזרה על.  פסק הדין

לעומת , עבודה זו  .הרצון הינה להבנתי מאפיין מרכזי של השיח השיפוטי ביחס לעקרון ההגנה על חפים

שואפת לכל אורכה לסייג את שביעות הרצון ולעורר שיח ער ומודע יותר ביחס למהותם של הכלים , זאת

ייחד דיון למחויבות שבהכרח נגזרת מכל א, בנוסף  .מרהווהמושגים המשפטיים וביחס לגבולות הי

המחויבות לפיקוח ובקרה אפקטיביים לגילוי ולתיקון  היא, ניתוח אנאליטי של עקרון ההגנה על חפים

המחויבות , ללא קשר הכרחי להערכות האמפיריות אודות שיעור הבעיה של הרשעת חפים.  טעויות

מהווה נדבך חיוני באבחון דרגת מחויבותה , שם כךלתיקון טעויות המתרחשות והקצאת משאבים ל

מובן "אנסה להציע   .המעשית והנורמטיבית של מערכת המשפט ושל החברה לאידיאל ההגנה על חפים

וזאת בצד הדגשת יחסיותה הרבה והיותה נדבך חיוני , גם למחויבות זו, אמנם בסיסי ומינימלי, "חזק

 .פט לאידיאל ההגנה על חפים מפשעומרכזי לאפיון רמת הנאמנות של שיטת המש

בראי השיח .   ובתביעות פרדוקסליות( גלויות או סמויות)השיח מתאפיין בסתירות פנימיות  .ו

האופי הדואלי של ההליך מייצר קשיים , שאינו נוטה להיות ביקורתי אלא דוגמטי, הקיים

אלא שנקודת , "חפות חזקת"ניצבת במרכזו של ההליך הפלילי , כך למשל.  ואליים ומעשייםקונספט

בנטהאם ירה חץ .  על הנחה חזקה של אשמה לכאורית לעתים קרובותהפתיחה של ההליך נשענת 

כשטען שהיאחזות בחזקת החפות מנוגדת לעובדות ולאופן ההתנהגות למעשה כלפי , סרקסטי אפייני

"One is presumed innocent while assumed to be guilty" : הנאשמים
וויגמור תיאר כיצד עד .  89

                                                
 .לעיל וטקסט נלווה להן 21-29הערות  'ר87
88 Keith A. Findley & Michael S. Scott, The Multiple Dimensions of Tunnel Vision in Criminal Cases, 2006 

WIS. L. REV. 291, 348-353 (2006)  ;George C. Thomas III et al., Is It Ever Too Late for Innocence? Finality, 

Efficiency, and Claims of Innocence, 64 U. PITT. L REV. 263, 277-285 (2002). 
89 Bentham , 568, 1לעיל הערה. 
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החלטות   90".אבסורד"עד שאחיזה בה הינה בבחינת " נחנקת למוות"תחילתו של המשפט חזקת החפות 

מהגשת כתב  ,כמו גם צורת ניהולו של ההליך בפועל, הקודמות להעמדה לדין" נראות נמוכה"בעלות 

 חזקה התרשמות ייצרים נקודת פתיחה שלמ, דרך נאום הפתיחה של התביעה, האישום המפורט

, תשומת הלב מתמקדת בביקורת על ניסיונו של הנאשם להתמודד עם הראיות   91 .אשמה לכאוריתמ

.  (counterfactual)מנוגד לעובדות  לעתים קרובותהציווי להניח חפות .  להטיל ספק בהן או במשמעותן

טבעית להסיק לריסון של הנטייה ה, אם לא תביעה למאמץ מוראלי" חזקת החפות"מהי אם כך 

חזקת "הרעיון של ?  מסקנות הנובעות מן ההתרשמות הראשונית מן ההאשמות כלפי הנאשם ומחומרתן

אלא .  שהשופט או המושבע נדרש להתאמץ כדי ליישמם הלך נפשהוא ביטוי של אחריות ושל " החפות

ק את לגורם המצדי, המבטיחה רמת הגנה גבוהה על חפים" ערובה"שבשיח הפכה חזקת החפות ל

ככל שיש  -" חזקת החפות.  "בעצם לתשובה והפכ והאתגר שהיא מציבה השאלה.  הבטחון האפיסטמי

היא .  לאיבוד בשיח של שביעות רצון עלולה ללכת -לה מובן מובחן מכלל ההוכחה מעבר לספק סביר 

ך כ, "חזקת חפות.  "במאמץ הדרוש כדי לבטאה, מקבלת תוקף ומשמעות רק מתוך ההכרה ביחסיות

 .יישומה איננו אחיד ואיננו מובן מאליו.  מייצגת עקרון והכוונה, אטען

תוך , נוספת היא שמערכת המשפט חותרת לביסוסן של הרשעות על קירבה מקסימלית לוודאות דוגמה

ההגנה על חפים בגדרו של , יתר על כן .  משמעות ביחס לקריטריון הוודאות-שהיא מותירה עמימות ודו

וזאת במערכת שפעולתה השיגרתית כמו גם הצדקתה , ההליך הפלילי מצריכה שילוב של ציווי לספקנות

השאלה לכן איננה אם קיים   92.מבוססות במידה לא מבוטלת על הדיפתה או הגבלתה של הספקנות

אילו ספקות .  יש להדוףשאותם קות ספלעומת האלא בעיקר באילו ספקות יש להכיר כסבירים , ספק

  ?יפרה את מגבלת הענישה, אם יידחו, לעומת זאת, אילו ספקות  ?יפרו את קריטריון הוודאות המספקת

בכל .  "הגבל את הספק" ובאותה נשימה, "חפש את הספק":  המסר בהקשר הזה הוא בבירור מסר כפול

את הגשמתו המיטבית של עקרון ההגנה על יסודו מניחה המערכת -זהו הבסיס הנורמטיבי שעל, זאת

, דוגמה נוספת היא בכך שמצד אחד המערכת מכירה באופן מפורש בהיתכנותן של טעויות  .מפשע חפים

אם בגדרם של  -נכונות נמוכה ביותר לבחון בדיעבד כאמור אולם מצד שני היא מגלה , גם אם נדירות

אפשרות  - יקורת וסינון חיצוניים מקדימיםהליכים שהיא עצמה מקיימת ואם באמצעות מנגנוני ב

מתקיים מתח תמידי בין מעמדו , הסיכום הוא שהלכה למעשה  .תיקונןבצורך ואת הקיומן של טעויות ל

מסויגת -ובין הרטוריקה הבלתי, כאידיאל נשגב לבין הפשרה המעשית מפשע של עקרון ההגנה על חפים

 .  ומושפע משיקולים רבים ערכי-רב, שהינו משתנה, לבין ביטויה היומיומי

השיח נמנע מגיבושה של תיאוריה נורמטיבית כללית ביחס לעקרון ההגנה על חפים  .ז

המחויבות להגנה על חפים משויכת למספר כללים ועקרונות .  וזאת אולי באופן מכוון, ונגזרותיו

ול ההקשרים אולם אין ניסיון לבחון את מכל, מרכזיים ומעל לכל לחובת ההוכחה מעבר לספק סביר

 .זאת העבודה הנוכחית מבקשת לעשות.  שבהם יכולה המערכת להשפיע על רמת הסיכון להרשעת חפים

 

                                                
90

 JOHN H. WIGMORE, EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW 531 (ed. 1989) , ויגמור ציטט לעניין זה את השופט
 .כמצוטט שם, ANONYMOUS, TEN YEARS A POLICE JUDGE 207 (1884):  דרלינג

91 Jeff Thaler, Punishing the Innocent:  The Need for Due Process and the Presumption of Innocence Prior to 

Trial, 1978 WIS. L. REV. 441 (1978)  .Laufer , 411, 8לעיל הערה. 
92 Henry L. Chambers, Jr., Reasonable Certainty and Reasonable Doubt, 81 MARQ. L. REV. 655 (1997-

1998). 
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 ליישוב הקונפליקט עיקרייםסיונות ינ  1.1

 נשאלת השאלה אם ניתן להציע מודל מסביר שיש בו כדי ליישב את, המתח הנורמטיבי לנוכח זיהוי

השיח האקדמי תר אחר עקרונות .  הקונפליקט או למזער את הקשיים המושגיים המתעוררים

 בשלב זה.  מחויבות להגנה על חפיםהאנאליטיים או מוסריים שיכולים לתקף מושגים ישימים של 

המוצעים ככלים מושגיים להפגת המתח שבין , כלליים" מסדרים"אסקור בקצרה מספר רעיונות 

אולם , חשובים והם יצדיקו דיון נרחב יותר בהמשך העבודהמתגלים כלק מן הרעיונות ח.   האידיאלים

המודל "העיון הראשוני יאפשר להוליך אל .  קונפליקטאציע שאף אחד מהם אינו מיישב את ה

 .בחיבור הנוכחי עלהציג את עיקרי התיזה שאצי ולאורו" האנטינומי

ן של חמש הצעות אפשריות ליישוב המתח בין להצגתן ולשלילת חשוב דורון מנשה הקדיש מאמר

ההצעה הראשונה היא הגדרת מחויבות   93.מפשע אידיאל חשיפת האמת לבין אידיאל ההגנה על חפים

כאשר שני האידיאלים הנוספים כפופים לתכלית זו ומסייעים " עשיית צדק"משפטית אולטימטיבית ל

אם אכן בדין נתפסים הן חשיפת האמת , רבאאד... הצעה כזו מחטיאה את מטרתה", לדברי מנשה.  לה

והן עקרון ההגנה כהיבטים של אידיאל הצדק יש בכך אך להוסיף נופך של טרגיות על הכורח המעשי 

שהו בין שני כלאין גם כל מקום לדבר על איזון :  חשוב גם להדגיש.  לבחור אך בקידום אחד מהם

טיבם והגדרת תובע כל אחד מהם את הבכורה  שכן מעצם, האידיאלים בדרך הויתור והפיוס ההדדיים

:  begs the questionהגדרת תכלית עשיית הצדק לא מספקת פתרון אלא , למעשה  94".על פני רעהו

ניתוח דומה מאפשר אוסיף ש?  איזה מבין שני האידיאלים ישרת את הצדק, לנוכח מתח או התנגשות

שוב   95".מניעת נזק לאינדיבידואל"כגון ת ומאחד תכליות-מטהלהגדרת  אחרות לדחות גם הצעות

, מושגיתהאחדה הה?  או קבוצה לאיזה אינדיבידואל?  איזה נזק חשוב יותר למנוע מתעוררת השאלה

 .  באופן עקבי ואינה מאיינת את הקונפליקט איננה אפשרית, ככל שנחתור אליה

ופי לחשיפת האמת כאידיאל חל" האמת המשפטית"שבחן מנשה הינה הצבת אידיאל  שנייההצעה 

מציגה אותו אינה " האמת המשפטית"למושג  נוגעשעמדת השיח בהשיב הוא על כך .  העובדתית

למקרים  הרלוונטית אסטרטגיה ייחודיתכאלא  ,בוודאי שלא כאידיאל ראשוני, אידיאל חלופי כלליכ

וברת על יים גהוכחת-שבהם השמירה על אינטרסים או ערכים חוץ אלו מקרים.  בלבד יוצאים מן הכלל

הליכי של פעולת -הפרדת מיקומם הגיאומטרי"הצעה שלישית הינה ל   96.ערך חשיפת האמת העובדתית

שעליו יחלוש באופן , זו למעשה הצעה להבחין בין שלב ניהול המשפט ופרשת הראיות  97."האידיאלים

שעליו  יותלבין שלב ההחלטה בתום שמיעת הרא, מסויג בהתאם להצעה עקרון חשיפת האמת-בלתי

אידיאל ההגנה על , גישה זול נוספת פי וריאציה-על.  יחלוש עקרון נורמטיבי של הקצאת סיכוני המשגה

מבחינה   98".מחדל ברירת"כעניין של , "מקרה קשה"כשמתעורר  רקחפים יחול בשלב ההחלטה 

אל  מבחינה מושגית ונורמטיבית היא נתקלת בקשיים  99.דסקריפטיבית יתכן שיש בהצעה זו ממש

                                                
 . 35לעיל הערה, מנשה 93
 .453, שם 94
95 Zuckerman , 521, 52לעיל הערה. 
ממשלת ' אלון נ 512592צ "בעיקר בג' במשפט הישראלי ר" האמת המשפטית"מושג ב דיוןל.  451-1 ,41לעיל הערה  ,מנשה 96

 .28ש "תחת ה, אסמכתאות אצל מנשה' כן ר(.  5892) 361-315, 338, (3)ד לו"פ, ישראל
 .451, שם 97
 .  שם 98
לעיל ביחס להתנגשות בין האספירציות ובחינת האפשרות להגדיר יחסים של תכלית מרכזית  ההמשגה תואמת את הדיון 99

 .  שכנגדה תכלית משנית מרסנת
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הגישה האמורה מזהה את עקרון ההגנה עם כלל מידת ההוכחה :  "דגיש מנשההכפי ש.  מבוטלים

על פי פרשנות סבירה יותר של השיח הרווח מתפרש עקרון ההגנה כעקרון .  זה שגוי.  בפלילים

הפרוצדורות המשפטיות ותהליכי המחשבה על מכלול , וראוי שיתפרש, ליאפונקציונ-נורמטיבי

יתיים והפרשניים שלהכרעה בהם יש השלכה ישירה או עקיפה על קביעתן של רמת ודרך יוההנמקה הרא

את פרשת המ, קשר מהותי חשוב לתיזה הנוכחיתזו לסוגיה   100".התפלגות סיכוני המשגה שבהתדיינות

מחויבויות החולשות על ההליך הפלילי על כל  כעקרון שממנו נובעות מספר מפשע עקרון ההגנה על חפים

יתר בסטנדרט ההוכחה כפתרון למתח -תלהרחיק את השיח מהתמקדו התיזה מיועדת.  שלביו

הפרק הרביעי לעבודה .  הסוגיה נתונה למחלוקת אקדמית משמעותית.  הנורמטיבי שביסוד ההליך

בגישותיהם  ביקורתי עיוןבאמצעות  "ההליכית-ההפרדה הגיאומנטית"טיעון מפורט של לניתוח ידרש י

 ".צבר המחויבויות"וזאת לצורך ביסוסה של תיזת  101,שטייןשל של לאודן ו

הצעה רביעית היא להתבונן על ההליך הפלילי כמוסב לבחינת השאלה האם הוכחה אשמת הנאשם אם 

יצע את כי הנאשם לא ב קביעה כי הנאשם זכאי איננה זהה לקביעה.  לאו ולא לחקר האמת כפשוטו

בכך שהוא מחייב )אידיאל חשיפת האמת מסייע בהגנה על נאשמים חפים מפשע , לפי הצעה זו.  המעשה

ואידיאל ההגנה על חפים משיב בהדדיות סיוע ( ית האשמהיאת נכונותה העובדתית של פרופוזיצ

רק אם הוסרו כל הספקות , בכך שהוא מתיר דיון והגעה לקביעות אלו, בהבטחת השגת האמת

עקרון של "לנוכח העובדה שבהליך אכן שולט  ,לכאורה ,כיר במשיכה של גישה זומנשה ה  102.ביריםהס

בסופו של דבר המשגה זו איננה אלא ביטוי נוסף של עקרון ההגנה הסיק כי אולם , "צדדיות ההוכחה-חד

ניינו של שלון של ההצעה נובע מכך שהטענה שהבטחת אמיתותן של החלטות מזכות אינה מעיהכ.  עצמו

העומד בבסיס היגון השיטה כולה למצוא את , ערך-אינטרס אפיסטמי רב"קיים .  ההליך הינה שגויה

הבוחן את ההצדקות המוסריות , בפרק השלישי לעבודה  103".האשמים ולא אך לאתר את החפים

ך נאמנות לער"תוצג הצדקה שאכנה כ, לעקרון ההגנה" מובן חזק"והחותר לתקף " עדיפותעקרון ה"ל

.  צדדיות ההוכחה-לקריטריון חד( אמנם לא זהה)גישה זו מציעה פרספקטיבה קרובה ".  המצדיק

של , אספירטיבי, הגישה איננה פותרת את המתח הנורמטיבי באשר היא אכן מהוה אך ביטוי נוסף

כפי שנראה , היא נתונה כשלעצמה.  היא אינה מבטלת את התביעה הממשית שכנגד.  עקרון ההגנה

היא מתקשרת להדגשת המחויבות  .לדרגות יישום משתנות, ים רבים לאורך העבודהבהקשר

ההגנה בהחלט של עקרון " המובן החזק"כנדבך בהגדרת " הנאמנות לערך המצדיק"גישת  .המוראלית

 .מהווה את אחד הטיעונים המרכזיים לעבודה זו

שיפת האמת כמיוסד על חתירה היא להבין את אידיאל ח ,L.J. Cohenברוח משנתו של , הצעה חמישית

לפי  ,ההכרעה השיפוטית  .(beliefs)להבדיל מאמונות  (acceptances)להכרעה על בסיס מערך של קבלות 

נובעות מן " קבלות"ה.  "קבלותיהם"מושבעים כי אם על 5אינה מבוססת על האמונה של השופטים ,כהן

בין השאר מתואר .  סקנותיההכללים ההוכחתיים שמאמצת השיטה ושלאורם היא מבססת את מ

  .במבחינה אובייקטיבית, סטנדרט ההכרעה באמצעות קריטריונים ממשיים שניתן לבחון אם התקיימו

את אידיאל חשיפת האמת כפי שהוא מוטמע  ,לפי הטענה, באופן משולב הכרעה לפי מודל זה מגשימה

                                                
יוות התפתחות חיובית או סכנה של ע:  יוופירושא לפקודת הראיות 51סעיף "אלכס שטיין ' ור, 459, 41לעיל הערה , מנשה 100
 (.5882) 441-444, 421 כא משפטים "?דין
101 Stein, 41הערה  לעיל  ;Laudan , 16לעיל הערה. 
 .421-425,  41לעיל הערה  ,מנשה 102
 .425-222, שם 103
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נשה שכל אחד מן האידיאלים דגיש מה בתגובה  104.מפשע בכללים ובשיח ואת אידיאל ההגנה על חפים

לעתים שתי מערכות הקבלות תתיישבנה .  המוצעות לקובע העובדות" קבלות"גבש מערכת חלופית של מ

נמנעת ועל קובע העובדות להחליט איזו מהן -אולם ישנם מצבים בהם ההתנגשות היא בלתי, זו עם זו

הדיון בסטנדרט , מעבר לכך  105.את המתח הנורמטיבילדעתו ההצעה אינה מפיגה לפיכך .  להעדיף

יעורר מחדש את שאלת היחס בין היסוד  ,לאורך עבודה זו ובפרק החמישי בפרטהספק הסביר 

" קבלות"ואת סוגיית התאמתו למערך של , פנימי בהכרעה-האובייקטיבי לבין היסוד הסובייקטיבי

המובן "אטען כי   .שני המימדים של ההכרעהאתאר יחסי הדדיות והשלמה בין   ."אמונות"לעומת 

וכי למחויבות הראשונה מבוסס על הכרה במימד הסובייקטיבי של עוצמת השכנוע כרכיב שיורי " החזק

 .  שאין כל אפשרות לבטלו" הנוחות המוסרית"זהו מימד חשוב להכרעה ולמימוש 

מדויקות במיוחד גם בתור  הן אינןמתבררות אם כן כסמנטיות בעיקרן ו, זולת השלישית, עותההצ

.  המתיימרים להציע פתרון לקונפליקט, נורמטיביים, לפחות שני מודלים נוספים הציעניתן ל.  שכאלו

ון 'ג' שפרופ, (Decision Theory)" התיאוריה של קבלת החלטות"מודל אחד שכזה הוא מודל מתחום 

מסבירים שאין  ים כאלולים במודלהדוג  5869.106קפלן היה מן הראשונים לקדמו במאמר משפיע משנת 

הם .  קבלת החלטה בתנאי חוסר וודאותמן הצורך בסיבה להתרגש מזיהויו של מתח בין תכליות או 

לפחות ברובד , המשפט הפלילי, אדרבא.  מסבירים שבעיות מורכבות מסוג זה אינן ייחודיות למשפט

-ודל מציע ליישם תחשיב כלכליהמ  107.מציג בעיה פשוטה יחסית בתחום קבלת ההחלטות, העקרוני

זיכוי שגוי לעומת )באמצעות משוואה המעריכה את תוחלת הנזק של סוגי השגיאה , תועלתני פשוט

מודל קבלת , במלים אחרות.  וממנה לגזור את דרגת ההסתברות הדרושה לצורך הרשעה( הרשעה שגויה

ן בנסיבות הקונקרטיות צמת תביעתוואת ע, ההחלטות מציע לשקלל את שתי התכליות המנוגדות

ות יחסיהמודל מכיר ב(.  ב"כיוהצפי לנזק מביצוע עבירות נוספות ו, חומרת העונש, חומרת העבירה)

תוך התחשבות במשקלה היחסי של כל תכלית בהתאם , ומציע מתודה לגיבוש קריטריון הפעולה לאורה

חייתה של ההצדקה התועלתנית הן בד, לדחייתה של גישה זו יוקדש דיון נרחב בעבודה.  לסוג העניין

והן ( בפרק השלישי) בפרט במובנו החזק, על חפים כהצדקה מוסרית יחידה או עיקרית לעקרון ההגנה

והן בהצבעה על הקשיים ( שיחמיבפרק ה)מקורותיו ותכליותיו , בניתוח המעמיק של סטנדרט ההכרעה

אציין בכותרת שאינני סבור שניתן בשלב זה .  העקרוניים והמתודולוגיים הרבים שמעוררת ההצעה

 .ממצה או ישים, לראותו כפתרון נכון

מבוסס על האבחנה , שיח השיפוטי הרווחמוטמעת בה ההמשקף באופן קרוב יותר עמד, המודל הנוסף

כללית אך לא קונקרטית -לבין סיכון שקיימת מודעות תיאורטית (intention)שבין נטילת סיכון מכוון 

" מאובחן"או " גלוי"בין הרשעה לנוכח ספק  : וביתר קונקרטיזציה 108.(awareness) לקיומו

(perceptible) יש הטוענים כי אבחנה זו מקבילה   109.מאובחןשאיננו , או אף תיאורטי לבין ספק כללי

הגדרת טיבה של שהמשמעות היא  110.(misfortune)לבין חוסר מזל  (injustice)צדק -לאבחנה בין אי

ביחס לסוג הסיכון הראשון נפתרת בהגבלת מעמדו של עקרון ההגנה על חפים , אליםהיחסיות בין האידי

                                                
 .424-423, שם 104
 .423-421, שם 105
106 Kaplan , 49לעיל הערה. 
 .5111, שם 107
 .וההתייחסות מפורטת בפרק השלישי לעבודה 3לעיל הערה , Reimen and Van den Haagדיון אצל ' ר 108
109 Zuckerman , 612-614, 56לעיל הערה , דמיאניוקבפסק הדין בעניין  זכרהאבחנה זו או;  52לעיל הערה. 
110 Stein , שטיין מציג גישתו כפיתוח הטענה של .  513, 41לעיל הערהDworkin , 92, 17לעיל הערה. 
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המשפט מחייב להעניק חסינות מפני סוג הסיכון .  (הרשעה מתוך מודעות לקיומו של ספק גלוי)בלבד 

סיכון כללי שאינו מאובחן ה -ואילו כלפי הסיכון מן הסוג האחר , סיכון מודע להרשעת חף -האחד 

האבחנה מייחסת מעמד   111.בכלל אין מערכת המשפט מעניקה הגנה -בראיות הקונקרטיות בנסיבות ו

אלא על בסיס הכוונה שעמדה ביסודה ( הרשעה שגויה)דאונטולוגי שונה לפעולה שלא על בסיס התוצאה 

באופן  ויש בה כדי לקדם את הדיון הינה בעלת חשיבות מרכזיתהמשגה זו .  והלגיטימיות שלה

לעקרון " המובן החזק"כחלק מהותי מאפיון , בסס את האבחנהאצדיק ואבהמשך העבודה .  משמעותי

ויש בה כדי להמחיש את חשיבותה של תיזת , אך גם אבחנה זו אינה פותרת את הקונפליקט.  ההגנה

, ספק אינה יכולההממשית לקיום ההאבחנה המבוססת על המודעות , ראשית".  צבר המחויבויות"

לא תתכן התמקדות בשאלת .  למצות את שאלת מידת המחויבות להגנה על חפים, גיאפילו בהיבט הלו

הקונפליקט בין .  זו הכלים והמשאבים ליצירתה של מודעות, המודעות בהתעלם משאלת התנאים

התכליות ניכר לא רק לעניין סטנדרט ההכרעה אלא ביחס לכלל ההיבטים המשליכים על חקר העובדות 

, טיביותכי ההגנה על חפים נבחנת לאורן של מספר מחויבויות דיסטינק:  המרכזיו הטיעון הז.  במשפט

לעקרון ההגנה על " מובן חזק"האתגר הוא לפיכך לבחון אם ניתן להציע .  המשליכות האחת על רעותה

לכך  יש לשים לב, שנית.  מעבר לסטנדרט ההכרעה בלבד, חפים מפשע גם במסגרת המחויבויות הנוספות

שהוא בעיקרו אידיאל , מזמינה אל ההליך קריטריון נוסף" כוונה"לבין " מודעות"ין האבחנה בש

אידיאל זה ".  נוחות המוסרית"זהו אידיאל המתקשר למה שאכנה בגדרה של עבודה זו כ".  מצדיק"

לאורך .  מתח בין אידיאל האמת לבין אידיאל ההגנה על חפים אלא מצטרף אליהםהאינו מיישב את 

שכל הניסיונות לתקף את מעמדו של עקרון ההגנה על חפים ואת מחויבותה של מערכת  כחהעבודה ניוו

אידיאל .  הנוחות המוסריתאידיאל נזקקים לביטוי כזה או אחר של  ממשית המשפט אליו כמחויבות

כפי שהוא מתיימר לספק הצדקה , שלישי זה אינו משרת בהכרח רמה גבוהה יותר של הגנה על חפים

 .של סיכון ,נמנע-בלתי, מסוים חשוף נאשמים לסוגנות למוסרית לנכו

של  Integrity -להציל במידה מסוימת את ה"סיון יבנ, מנשה במאמרוידי -על הוצעהפרספקטיבה נוספת 

הכרחיות "ציע להתבונן על האידיאלים כמחויבויות היוצרות המנשה   112.במישור האנאליטי "השיח

הכרח האלא ש, הן מייצרות הכרח ציות .חובות לכל דבר מייצרותשתי התכליות , לדבריו.  "יחסית

-כל אחד משני האידיאלים יוצר סוגים שונים של שיקולים שלא יצדיקו את אי. נו הכרח מוחלטנאי

ומצד שני יוצר כל אחד הם סוגים שונים של שיקולים ההופכים מצבים מסוימים לכאלה , הגשמתו

ליות והקדשת אשני האידיאלים יחדיו תובעים רציונ  113.תשבהם לאכיפתו חשיבות סגולית מיוחד

בין שני העקרונות קיים מתחם   114.שיפוטיים אופטימליים דווקא בהליך הפלילי-משאבים קוגניטיביים

אידיאל שבהן חולש ה" חלקות שיח"קיימות , ואילו בתחום קיומו של המתח, משמעותי של חפיפה

לפרק ולהרכיב מחדש את האידיאלים בהם מדובר על יסוד " לפיכך ציעמנשה ה.  האחד על פני האחר

ועל בסיס זה לברר את משקלו " תורת השפיטה ותורת הראיות, העקרונות הכלליים של הדין הפלילי

ההתייחסות היא בין השאר לחומרת העבירה ולחומרת העונש .  היחסי של כל אידיאל במצבים שונים

צמת התביעה של עקרון ואלו עשויים להשפיע על ע.  יאו לשאלת קיומו של קורבן אקטואל, הצפוי

                                                
 .512-1, 41לעיל הערה , וקק בספרו של אלכס שטייןעון האבחנה בין שני סוגי הסיכון זטי 111
 .421-445 ,41לעיל הערה  ,מנשה 112
 .421, שם 113
 .  441, שם.  ביחס להליכים אזרחיים חובה זו הינה מוגברת בהליך הפלילי, כלומר 114
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לנוכח ההתנגדות הפנימית של , בהצעה זו" בעיות עקרוניות"כיר בהמנשה   115.ההגנה על חפים

 116.האידיאלים לפירוקם

ם של שיקולים קונקרטיים קידומכהזמנה ל עשויה להתפרשהיא .  מעוררת קושי זו צעהה, לשיטתי

הטענה המתנה את רמת המחויבות להגנה על חפים .  ההגנה על חפיםרון לסיוג משמעותי ביותר של עק

גם ומאחר  הינה בעייתית במיוחד בקיומו של מתלונן או קורבן מפשע ואת כוחו היחסי של העקרון

נבחנת  ,לענישת הנאשם( או תביעת החברה בשמו) נטען לנוכח תביעתו של קורבן עבירהודווקא 

מוחשי , להיות ביטוי קונקרטיאמנם במצב זה עשוי  . גנה על חפיםנאמנותה של השיטה לאידיאל הה

מבחינה .  אך השפעה זו עלולה להגביר את סיכוני המשגה, צמתי יותר לתכלית מיצוי הדיןווע

יסוג כל יכך ש, קשה לקבל עמדה לפיה משקלו של עקרון ההגנה יהיה תלוי כך על בלימה, נורמטיבית

לרבות למעמד  ,הפרק השלישי יתייחס באופן מעמיק יותר לשאלה זו  .אימת שיעמוד בפני אתגר מוחשי

 ".  אינטרסים"לבין " זכויות חוקתיות"  במסגרת הטיעון המבחין בין ,התביעה בשם קורבנות העבירה

להצעה לבחון את יחסי ההכרחיות בין האידיאלים בהתייחס לחומרת העבירה ולחומרת העונש  אשר

עד כמה היא מזמינה את שילובו של השערוך התועלתני של תוחלת הנזק לא מובן מן ההצעה , הצפוי

אדון במספר הקשרים בטיעון לפיו , ובפרקים השלישי והחמישי בפרט, עבודהך הלאור.  היחסית

על יסוד , או העונש5ו משקלה של המחויבות להגנה על חפים מפשע משתנה בהתאם לחומרת העבירה

לעבודה הוא כי יש לדחות גישה זו ככל שהיא מתייחסת לדרישת  טיעון מרכזי.  ההצדקה התועלתנית

במסגרת המחויבויות " במובן חזק"ולתכנים המוגנים ( המחויבות הראשונה)ההוכחה מעבר לספק סביר 

המובן "וההמשגה של  "צבר המחויבויות"טיעון , "היחסיות ההכרחית"טיעון , יחד עם זאת.  הנוספות

משליכים על רמת המחויבות להגנה על הבתכנים רבים  בחיןרים להשל עקרון ההגנה מאפש" החזק

 .לגביהם מתקיים איזון האינטרסים המתוארש ,חפים מפשע שאינם מוגנים באופן חזק

הינה מסוג " חיות היחסיתההכר"נדמה שגם פרספקטיבת , בדומה לשאר ההצעות אותן בחן ושלל מנשה

במובן של זיהוי מצבים בהם הגשמת " כרחיות יחסיתה"אם קיימת .  begs the question -הטענות ש

אינני בטוח .  אז השאלה היא כמובן מהם אותם מצבים, האידיאל האחד ולא האחר תהיה הכרחית

ענין זה , באשר לטיפול בתחום המחלוקת כשלעצמו"כי  הדגישואף מנשה , שהניתוח משיב על השאלה

אופן הגדרתה , לשון אחר  117".ממסגרת חיבור זה חייב ניתוח והנהרה נפרדים של השיח הקיים וחורג

 .גישה-הינה לכשעצמה תלויית" ההכרחיות היחסית"של 

.  לחיבורו של מנשה היתה תרומה ניכרת לעיצובה של שאלת המחקר שביסוד החיבור הנוכחייש לציין ש

יחסיות ה" מבקש להציע תחתיו את טיעון ואילו אני  "ההכרחיות היחסית"את מושג  מנשה הציע

ושלא מן השפה אל החוץ , החברה ומערכת המשפט דוגלות באופן אמיתי  .נמנעת-הבלתי, "הכרחיתה

גם , יחד עם זאת הן אינן מסוגלות להתחייב להגשמתם המלאה.  בחשיבותם של שני האידיאלים, בלבד

יותר  היחסיות ההכרחית מחייבת לאמץ מודל מסביר פחות מושלם  אבל.  לא להגשמתם באופן אחיד

 .זהו המודל האנטינומי.  מודל המאפשר ומגדיר שיח ביקורתי מסוג אחר, מציאותי

 

                                                
 .445-442, שם 115
 .11ש "ה, שם 116
 .445, שם 117
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 ממקס ובר עד להרברט פאקר -מודלים של אנטינומיה ערכית   1.1

מדגישה את קוצר ידם של  118מיסודו של הסוציולוג מקס ובר" האנטינומיה של הערכים"תיאוריית 

ובר טען בין השאר לקיומן ".  סופיים"לגשר בין ערכים  ההמשגה התיאורטיתשל הניתוח הרציונאלי ו

' עליון'או ' סופי'שכל אחת מהן מעוגנת בערך , נבדלות זו מזו (value spheres) "רות של ערכיםיספ"של 

מעצימה את רכית כזו תובעת עקביות פנימית הרה עיכל ספ.  כציווי קטגורי, מותנה-הטוען לתוקף בלתי

  ,ההכרה באנטינומיה ערכית הינה הכרה בחוסר היכולת.  ערכיות אחרות המתח בינה לבין חלופות

ובר דיבר .  לפשר או לקבוע היררכיה ברורה של יחסיות בין ערכים סופיים מתנגשים  ,ברובד העקרוני

ן של יזיהוי  119.בין קצוות אקסיולוגיים ("unceasing struggle")" מאבק תמידי"במונחים של 

ההעדפה בין ערכים יסודיים המכתיבים את .  ואליקונספט-ובע מניתוח לוגיאנטינומיות ערכיות נ

על פני האחר אינה נקבעת אחד העדפת ערך סופי .  ניטרלית בהכרח-ינה לפי ובר בלתיהתנהלות החיים ה

מערכת ערכים אחת על פני של  האלא מחייבת העדפ, לפי קריטריון המשותף לשתי מערכות הערכים

 We must"":  שטן"כ שנייהואילו ה" אלוהים"ובר תזוהה מערכת ערכית אחת כ במינוח של.  האחרת

find the demon that holds the fibers of our lives".120   

.  קבילות עבור מערכת המשפט-אימוצה של הגישה במובנה השלם מכתיבה תוצאות נורמטיביות בלתי

.  משמעותה הינה שאין טעם להציע כלל מודל נורמטיבי המתייחס למעמדו של עקרון ההגנה על חפים

ההכרה באופיו הדואלי של ההליך הפלילי אינה  .התאמתה למציאות-גם מחמת איישימה  איננההיא 

איננה  גישהה, למעלה מזאת.  לפעולת שני האידיאלים בד בבד ובסיוע הדדי עלמת מקיום כר נרחבמת

תפיסת )אינו מכתיב דיכוטומיה של המתח בין תכליותיו  האופי הדואלי של ההליך וזיהויו ישימה היות

ומד ישנו קוד בסיסי של ערכים ונורמות מנחים שע"(.  שטן"כ שנייהואת ה" אלוהים"מערכת אחת כ

גם בהדגשת הרצון .  ערכית-אין שחקן הפועל במערכת שגישתו חד.  בבסיסה של מערכת משפט ליברלית

ניתן  ובכל זאת . אין משום ביטול או כפירה בחשיבותה של המחויבות האחרת ,לחזק המחויבות האחת

ים נאמנות תובע, בקצוות, לפיו ערכים סופיים תלמצוא ערך רב ברעיון היסודי של הגישה האנטינומי

בהשראת .  קושי ממשי ליישב ביניהם באמצעות קריטריון מושגיבאופן המייצר וקונסיסטנטיות 

מודל שכזה .  הליך הפלילידלים אנטינומיים מרוככים לתיאור המתח שבבסיס הניתן להציע מו ,הרעיון

ות בחירה ידי מערכת המשפט או המעצבות את כלליה מצריכ-מניח שרבות מן ההחלטות המתקבלות על

אין משמעות הדבר .  האחת על פני התכלית הערכית שכנגד( והתביעה הערכית)בקידום התכלית 

שקידום הערך ייעשה באופן גורף ותוך התעלמות מוחלטת מן הערך שכנגד אולם בפירוש תתבטא 

ודו ייח.  חיזוק המחויבות למערכת ערכים אחת על פני האחרתשתוביל באופן מודע ל בחירה בין ערכים

של החלטות ( או האשליה)של הטיעון האנטינומי לפי הגדרה זו הינו בכך שהוא אינו מציב את השאלה 

אלא הוא מתאר דינמיקה מתמשכת של תנועה הלוך ושוב בתווך שבין , המיישבות בין תכליות מנוגדות

מודל מן ה.  ת איננו אחיד וקבוע אלא משתנההיחס בין התכליו.  שני מודלים ערכיים מתחרים

המדגישה בכל עת את השאלה מהי מידת ההשפעה , האנטינומי נגזרת פרספקטיבה ביקורתית

 .  והדומיננטיות של כל אחת מספירות הערכים בזמן ובהקשר נתון

                                                
 Guy Oakes, "The Antinomy of Values:  Weber, Tolstoy and the Limits :של התיאוריה של וברלסקירה מפורטת 118

of Scientific Rationality" 1(2) JOURNAL OF CLASSICAL SOCIOLOGY 195, 196-198 (2001). 
העיון הפילוסופי המבקש ללמוד תחום , "תורת הערך"הינה  "אקסיולוגיה".  "axiological deities" –במקור .   581, שם 119

 .על טיבם המוסרי של מעשים
 .שם 120
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  121."גבולותיה של הסנקציה הפלילית"התפרסם חיבורו פורץ הדרך של הרברט פאקר על  5869בשנת 

. ת תכליתו ופעולתו של ההליך הפליליתפיסים מובחנים לטענה המזהה שני מודלה ניצבהבמרכזו 

 הגדירפאקר לא   122".האנטינומיה הנורמטיבית שבלבו"לזהות את  ההנגדה בין שני המודלים מאפשרת

חשיפת )"במונחי התוצאה המהותית , המתנגשים" האידיאלים"את מערכות הערכים שבקצוות או את 

ם מקבילים של אלא במונחי( מאידך" הגנה על חפים" ,מחד" הרשעה וענישת עבריינים"או " האמת

 due") "ההליך ההוגן/ זכויות הנאשם"מודל  כנגד ("crime control")" מיגור הפשיעה"מודל 

process")  . העימות הוא בין גישות הפוכות ביחס לשאלה עד כמה ההליך הפלילי צריך להיות

האם הדאגה והדגש צריכים להיות על יעילות או על ערובות רבות וחזקות  -מסורבל ומסובך , אדברסרי

מלומדים נוספים הציעו אף הם פרספקטיבה של אנטינומיה .  יותר להבטחת הגינותו של ההליך

חשובה להבנת אנאליטית של פאקר -המתודולוגיה הביקורתית  123.נורמטיבית בהתייחס להליך הפלילי

 .כחיחיבור הנוה נקודת המוצא של

תיאור מופשט טענה דסקריפטיבית או טענה נורמטיבית אלא  מבטאיםהמודלים שמציע פאקר אינם 

 ניםטוע םהמודלים אינ 124.מתחרות על הבכורה בפעולתו של ההליךהשתי מערכות ערכים של 

התאמות חוזרות ונשנות בין התביעות דינמיקה של  הוא שלתיאור ה.  בשלילת המודל שכנגד, בלעדיותל

הדגיש את הסכנה בראיה  ,בניגוד לאנטינומיה בנוסח ובר, פאקר.  שתי מערכות הערכים המתחרותשל 

הגם שלכל אדם ישנה ".  הרע"לעומת מודל המייצג את " הטוב"מימדית של מודל אחד כמייצג את -חד

אימוץ נוקשה וקיצוני של המודל האחד על פני אין מדובר ב, לאחד משני המודלים דעה או נטייה

ערכית  תפיסהיהיה מאד פשטני לייחס לאילו מן השחקנים הפועלים במערכת , יתר על כן  125.חרהא

ידי כל אחד -שיקולים המוכתבים על.  לגמרי קוהרנטית ועקבית בהתאמה לאחד משני המודלים נהשהי

-אבותקצוות שהם מודלים מייצגים ה.  אדםמהמודלים נוכחים ומשפיעים בצורה כזו או אחרת על כל 

כמובן גם הנחות , ישנן  .בין השניים, בהרכב משתנה, כאשר לעולם מתקיים איזשהו תמהיל, טיפוס

 .ולגבולות מינימליים שבמסגרת מתנהלת התחרות "כללי משחק"הוקרה ל -המשותפות לשני המודלים

חשובה לפיה דיכוי התנהגות פלילית מהוה את הפונקציה ה תפיסהה" מיגור הפשיעה"מודל ביסודו של 

שלון לאכוף את יכה   126.בעדיפות משמעותית על פני כל תכלית אחרת, ביותר שעל ההליך הפלילי לממש

החוק כלפי עבריין נתפס כהתרופפות של הסדר הציבורי ובעקבות זאת פגיעה בתנאי חשוב לחירות 

ענישה קביעת אשמה ו, תביעותיו המרכזיות של המודל הן לפיכך היעילות בסינון חשודים.  האדם

, שפיטה, תביעה זו ליעילות הינה תביעה ליחס הצלחה גבוה בגילוי.  הולמת למורשעים במעשי עבירה

וזאת על סמך מספר  ,לאחוזי הרשעה גבוהיםתביעה מן המודל נובעת . הרשעה וענישה של עבריינים

יים ולכן כי משאבי האכיפה מאד מוגבלים וסיכוני הפשיעה מאד משמעות, אחת:  רציונאלים והנחות

ועל סופיות ( ניצול המשאבים המוגבלים)יש לתת את הדגש על מהירות האכיפה , כאשר עבריין נתפס

כי עיקר הסינון בין אשמים לבין חפים מתבצע באופן יעיל בשלבים שבטרם הגשת , שתיים.  ההכרעה

                                                
121 Packer , 13לעיל הערה. 
 .538, שם 122
 MALCOLM M. FEELEY, THE PROCESS IS THE PUNISHMENT:  HANDLING CASES IN  LOWERבין השאר ' ר 123

CRIMINAL COURT (1992)  ;HYMAN GROSS, A THEORY OF CRIMINAL JUSTICE (1979). 
124 Packer , 514, 13לעיל הערה. 
 .514-3, שם 125
 .519-8, שם 126
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, כתב אישוםמשהוגש , על כן  127.מסוננים מן המערכת כבר בשלבים המוקדמים" חפים"ה.  כתב אישום

תוך צמצום , על ההליך להבטיח מהירות ויעילות, ועל יסוד בטחון אפיסטמי בשלבי הסינון החקיקתיים

המאפשרת   128"חזקת אשמה"של  פאקר מדגיש קיומה.  אפשרויות קריאת התיגר על הממצאים

כדי  מרגע שנמצאו די ראיות.  למערכת המשפט להתמודד באופן יעיל עם הכמות העצומה של התיקים

השלב המדויק שבו הנחה זו מוחלת " )כנראה אשם"מכוון ההליך להניח שהוא , להעמיד נאשם לדין

".  החפותחזקת "סותרת את איננה , מבהיר פארקר" חזקת האשמה"  129(.משתנה ממקרה למקרה

מהווה " חזקת החפות" ואילו;  תחזית סבירה של התוצאההיא מייצגת .  חזקת האשמה היא עובדתית

נורמטיבית כלפי הגורמים המערכתיים כיצד עליהם לנהוג כלפי הנאשם כל עוד שלא -ה משפטיתהנחי

היא להטיל כמות מצומצמת ככל הניתן של הגבלות על , בהתאם לאמור, תביעתו של המודל  130.הורשע

ובחינת  המרכז הכובד של חשיפת האמת בשלבי החקיר תוך ראיית, במשפט הליך קביעת העובדות

בפרט בדרך של , בשלבים שלאחר העמדה לדין יש לחתור ליעילות מקסימלית .ידי התביעה-הראיות על

לפי המודל המוקצן .  על פני ניהול משפטים ארוכים ובזבוז משאבים שיפוטיים העדפת הודאות באשמה

צלחתו נבחנת ביכולת להשיג ה ".פס ייצור"פועל כמעין ההליך הפלילי השיפוטי " מיגור הפשיעה"של 

  .הרשעות בכמות ובשיעור ניכרים

כל שלב עוקב שבו ".  מסלול מכשולים"ל, פאקרשכנגד דימה " ההליך ההוגן5 זכויות הנאשם"מודל  את

אידיאולוגיה המורכבת המודל מונע מ.  ההרשעהמתוכנן להציב עיכובים להתקדמות של ההליך לקראת 

ובמינוח שהוצג לאורך פרק )הבטוחה מרוסנת ו-ממצבור של אבחנות סקפטיות באשר לפעולתו הבלתי

מידת ביחס להנחות אלו כוללות ספקנות   131.הפלילי של ההליך"( שבעת הרצון"זה ניתן להוסיף 

.  החקירה וגיבוש כתבי האישום יושל הסינון בשלב במשפט בטחון באמינותו של הליך חקירת העובדותה

 Power is always subject to")צול לרעה הן לטעות והן לני לולליכים ההמדגיש מועדותם של ההמודל 

abuse – sometimes subtle, other times, as in the criminal process, open and ugly").132   מודל זכויות

, הליך שיפוטי פורמלי דוחה את ההסתמכות על אמינותו של הסינון המקדים ומחייבהנאשמים 

.  ת לנאשם מלוא ההזדמנות להטיל ספק בהאשמות כלפיושבמהלכו ניתנ, בפני ערכאה ניטרלית, אדבסרי

 133.ות הם עקרוניים ומעשיים כאחתתפיסההבדלים בין שתי ה

"The Crime Control Model is more optimistic about the improbability of error in a 

significant number of cases:  but it is also, though only in part therefore, more tolerant 

about the amount of error that it will put up with.  The Due Process Model insists on 

the prevention and elimination of mistakes to the extent possible; the Crime Control 

Model accepts the probability of mistakes up to the level at which they interfere with 

                                                
 .25לעיל הערה ' ר, "הפשיעה העודפת"התבוננות זו מתקשרת לטיעון  127
128 Packer , 561-5 ,13לעיל הערה. 
כשהמשטרה מגיעה לזירה הוא .  רוצח יורה בקורבנו לנגד עיניו של קהל צופים רחב : הבאה הפאקר נותן את הדוגמ 129

הוא מודה במעשה וההודאה נתמכת בעדויות של מספר עדי ".  אני שמח, עשיתי את זה"להם את האקדח ואומר  מוסר
ל ייחוס במובן ש, שלא להניח את אשמתו בבחינת אבסורד האם לא יהא הדבר ,שואל פאקר, בנסיבות האלה. ראיה

ולם פאקר אמנם קיצונית א ההדוגמ.  האותשלא ביצע  על פני האפשרותשבצע את העבירה לאפשרות יותר  הסתברות גבוהה
פריורית מאד -מציין שמבחינה עקרונית מצב הפתיחה ברובם של התיקים הפליליים איננו כה רחוק מכך לנוכח רמת חשד א

 .גבוהה
 .565, שם 130
 .564-1, שם 131
 .566, שם 132
 .563-1, שם 133
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the goal of repressing crime, either because too many guilty people are escaping or, 

more subtly, because general awareness of the unreliability of the process leads to a 

decrease in the deterrent efficacy of the criminal law". 

 

מפרש פאקר כדרישה פורמלית שאיננה קשורה , שמחייב מודל זכויות הנאשמים" החפותחזקת "את 

מבטאת מערך של ערובות מהותיות היא   134.שרה של ההליךולשאלת האשמה העובדתית אלא לי

תוך , ופרוצדוראליות המיועדות לייצר הליך שיחייב את התביעה להוכיח את אשמתו של הנאשם

תפקידה   135.הדוקטרינות המשפטיות המסייגות או שוללות את ייחוס האשמהאפשרות שימוש בכל 

 ".מסלול המכשולים"העובדתית ולמנוע התבססות עליה עד לצליחתו של " חזקת האשמה"לפעול כנגד 

מציע פאקר , ליישב את הקונפליקט בין התכליות שביסוד ההליך סיונות שסקרתיישלון הניכנגד כ

סיון לפתור אותו באמצעות יאין ערך לנ.  נמנע וטבעי-בלתי, ו הכרחיפרספקטיבה לפיה המתח הינ

שיווי המשקל בין תביעות המודלים המסקנה הבאה היא כי .  אלא מוטב להכיר בו, קריטריון חיצוני

התחרות בין שני המודלים משליכה הן על עיצובם של .  איננה קבועה אלא נוטה להשתנות כל העת

:  הפרספקטיבה הנגזרת היא של בחינה ביקורתית מתמשכת  .יישומםהכללים המשפטיים והן על 

ואפיונן של מגמות , בזמן ובהקשר נתון, היכן בתווך שבין שני המודלים מצויה מדיניות שיטת המשפט

 .בהווה וכלפי העתיד

"As we examine the way the models operate in each successive stage, we will raise 

two further inquiries:  first, where on a spectrum between the extremes represented by 

the two models do our present practices seem approximately to fall; second, what 

appears to be the direction and thrust of current and foreseeable trends along each such 

spectrum".
136

 

 

.  כטיעון הראשון שממנו נובעת התיזה הנוכחית" היחסיות ההכרחית"וכל לשוב אל טיעון מכאן א

הן לתיאור הדינמיקה  -המודל הישים ביותר להכלת המתח שבין האידיאלים החולשים על ההליך 

ל מודל שברוח ההינו מודל של אנטינומיה נורמטיבית   -הקיימת במציאות והן להמשגה האנאליטית 

שכל אחת מהן , רות נבדלות של ערכיםימייצרות ספ שתי התכליות שביסוד ההליך הפלילי.  פאקר

 נוגעתובעת קוהרנטיות וקונסיסטנטיות ושבכל אחת מהן מוטמעות הנחות מנוגדות ורמת בטחון שונה ב

.  מםהמשליך על עיצוב הכללים ועל אופן יישו יהן מייצרות מתח הדדי תמיד.  ליומרותיו של ההליך

זה מייצר יחסיות הכרחית בהגשמת כל אחד משני האידיאלים לאורך שלביו השונים של  קונפליקט

איננה אפשרית לנוכח ונאמנות מוחלטת לאחת התכליות  זאת מאחר. ובהקשרים רבים, ההליך הפלילי

ן או קריטריו בדמות נוסחהלא יתכן פתרון אחיד ומוסכם .  שכנגד התכליתתביעתה הלגיטימית של 

 ,והיחסיות ההכרחית ,המתוארת הפנמת האנטינומיה.  שיווי משקל יציב בין שתי התכליות פיםהמשק

 . ן הדבקות בנוסחאות פתרון דוגמטיות שעליהן מסתמך השיח השיפוטימ לאין ערוךחשובה 

 

                                                
 .565, שם 134
 .561, שם 135
 .514, שם 136
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 קריאת כיוון -"  צבר המחויבויות"תיזת   1.7

 את המתח הנורמטיבי האינהרנטי שביסוד המטרות הבסיסיות של תיוהמחש תיבפרק הנוכחי הצג

את הקושי של השיח הרווח להכיל את  תיהבהר.  גורמים שביסוד הקונפליקט תיהסבר.  ההליך הפלילי

, סיונות האנאליטיים ליישבו באמצעות קריטריון חיצוניישל הנ םשלוניהמתח הנורמטיבי האמור ואת כ

כי הפרספקטיבה המתאימה להכלת המתח האמור הינה הפרספקטיבה  תיהסק.  אנאליטי או מוסרי

 ".היחסיות ההכרחית"שביסוד טיעון , האנטינומיה

העשויים לחלוש על כאפיון הגורמים , מוגדרת המשימה המרכזית של המחקר הנוכחי רקע תשתית זו על

משימה זו מחייבת לבחון באופן מעמיק את ההצדקות המוסריות לעקרון ההגנה על חפים .  יחסיות זו

" צבר המחויבויות"תוצג תיזת , לאחר מכן.  למחויבות" מובן חזק"ומהן לנסות לגזור , מפשע

ידיאל ההגנה בין השאר את האפשרות המשמעותית לקדם את אידיאל האמת ואת א, המאפשרת לבחון

ואת האבחנה , היחסיות ההכרחית"את המגבלות של יומרה זו לנוכח ביטוייה הקונקרטיים של , בד בבד

לבין תכנים הנתונים לשינוי והתאמה בהתאם לסדרי העדיפויות " במובן חזק"בין תכנים המוגנים 

 .החברתיים מעת לעת

 .יוקדש הפרק הבא לעיון היסטורי, אך בטרם אגיע לשם

 ?חפות מהי -הבהרה מתודולוגית   1.1

ההגנה על חפים מעדיף  קרוןהדיון בע.  "חפות"והיא כיצד מוגדרת ה, מתחייבתנוספת שאלה מקדימה 

ביותר בין  ברורהמגלמת את האבחנה הה יאה.  לל את הנוחות והבהירות של ההמשגה הדיכוטומיתככ

(.  והחרדה)מעוררי ההזדהות , חפיםהפרוטוטיפים של הרשעות במקרים  באמצעות הדיון צדק-צדק לאי

, המחשהה נוחותמשיקולי  ולו, נוטה -נורמטיבי והאמפירי -המוסרי ,ההיסטורי -הדיון בסוגיה 

אדם חף מפשע הוא אדם שהורשע .  המובהקתהשלמה ו החפות :"קלאסי"להתמקד בחפות במובנה ה

ושהאשמתו והרשעתו התבססו על טעות לאורך כל  מבלי שעשה דבר מן המיוחס לו, א עוול בכפועל ל

למשל כשאדם )כאשר לא בוצעה העבירה הנטענת כלל :  אלו מקרי החפות הפרדיגמאטיים.  הדרך

העבריין )כאשר מי שהופלל איננו העבריין הנכון ,  (מורשע ברצח וכעבור זמן מתגלה הקורבן כשהוא חי

 עלילת שוואההרשעה היתה פרי של ר מתברר שאשכ, (או מתגלה בדיעבד, האמיתי מסתובב חופשי

מיקוד זה .  אלו המצבים הנדירים יותר, מטבע הדברים.  אינם מצריכים פרשנותאלה מצבים .  ב"כיוו

  .גוניותה של המציאות-של השאלה משרת את הרטוריקה אבל הוא נכשל בהכלת מלוא מורכבותה ורב

מעבר למקרים , כבות יותר ובעיקר שכיחות יותרעשוי להתפרש גם על סיטואציות מור" חפות"מושג ה

הצעד הראשון הנדרש , בבואנו לבחון את מעמד עקרון ההגנה על חפים".  תפיסת האדם הלא נכון"של 

, כאמור" מה והפרוטוטיפיתהשל"מעבר לחפות .  יתייחס הדיוןאליה  הוא להגדיר מהי בעצם החפות

  .או השלמה בין כמה מן החלופות הרה נתון תתכן חפיפביחס למק . יתכנו מספר חלופות הגדרה נוספותי

כוונתי למצב שבו הנאשם אינו מכחיש חלק   ."חפות עובדתית חלקית"מובן אפשרי שני לחפות הינו 

מהותי  רחהמשליך באו, טוען לתרחיש עובדתי אחר אהמיוחסים לו אל( או התוצאה5ו)מפרטי המעשה 

לכך היא  הדוגמ.  פה זו מתרכזת בתרחיש העובדתי הגולמיחלו.  על שאלת אשמתו הפלילית או דרגתה

הנאשם אינו מתכחש לעצם גרימת מותו של הקורבן .  כאשר אדם נורה למוות מאקדחו של הנאשם

הנאשם .  מכווןדור מאקדחו ולא במעשה ירי אולם טוען שהמוות נגרם כתוצאה מתאונה שבה נפלט כ
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מכיר באחריותו הפלילית לעבירה של גרימת מוות  מעבירת הרצח תוך שהוא עובדתיתטוען לחפות 

חלקו ודרגת הכרעה בנוגע ל הינה כאשר דרושהנוספת  הדוגמ.  ברשלנות או הריגה בקלות דעת

ספונטנית שבמהלכה אדם  למשל כאשר נאשם משתתף בתגרה, של הנאשם בביצוע העבירה מעורבותו

ההבדל בין ההרשעה .  נדקר והשאלה הטעונה הכרעה הינה זהות הדוקר מקרב המשתתפים בתגרה

משמעותי מבחינת הסטיגמה של בעבירה החמורה לבין הרשעה בעבירה בדרגה פחותה עשוי להיות 

ם אפס בין משחק סכובמקרים אלו הוכחת העובדות וההכרעה אינן .  ההרשעה והתוצאות העונשיות

הנאשם מעלה טענת חפות מהותית ביחס להאשמה , עם זאת.  אשמה מירבית לבין חפות מוחלטת

.  רך ההגנה על חפיםלענקשרת  במעשה שאותו הנאשם לא בצע אפשרות ההרשעה השגויה  .החמורה

 נוכח דחייתו בשוגג של התרחישבהרשעה מוטעית לניכרים גם  המיוחד הצדק והנזק המוסרי-איגורם 

את חובתה של התביעה הכללית  המדגישה, נוהגה הדיןזו תואמת לעמדת הבהרה .  ידי ההגנה-שנטען על

אין לכאורה   .יסודות העבירהמעבר לספק סביר ביחס לכל אחד ואחד מ להוכיח את אשמתו של הנאשם

ו יסוד מבחין בין טענת חפות מוחלטת לבין טענת חפות עובדתית ביחס לעבירה מסוימת אהשיח הרווח 

 .  מחמיר שבה

טענת חפות מסוג זה   .ביסוד הנפשי הנלווה למעשה הפיסיתבטא עשוי להמובן אפשרי שלישי לחפות 

טענה המתייחסת לדרגת )או חלקית ( טענה השוללת קיומה של אחריות פלילית)עשויה להיות מלאה 

או החפות איננה אולם העובדה שבמוקד שאלת האשמה , אף כאן מדובר בשאלה עובדתית(.  האשם

כהצדקה המוסרית לענישה  םטענת החפות מתקשרת במישרין לעקרון האש.  מוחשית עובדה פיסית

על ניסיון החיים ועל , אולם חקרה הינו מורכב יותר ומבוסס בעיקר על היסקים נסיבתיים, פלילית

 .  הסבריו של הנאשם מהימנותהערכת 

מצבים  –דרגה נוספת של מורכבות מתווספת בהצגתו של מובן רביעי לסוגיית האשמה כלעומת חפות 

עקרון החוקיות מחייב שכתנאי להרשעה וענישה תוגדר .  נצרכת ההכרעה לפרשנות נורמטיביתבהם 

לא רק  בוססתאולם פעמים רבות ההכרעה הקונקרטית מ, ההתנהגות המיוחסת לנאשם מראש כפלילית

פרשנות מעין זו  . ת עובדות גולמיות אלא גם פרשנות של הנורמה הפלילית וקביעת היקף תחולתהחשיפ

דוגמאות אופייניות הן הכרעה .  לבין הדין המהותי דיני הראיותמצויה לעתים על קו הגבול שבין 

או יסוד נתינת המתת  137,ת מיןובעביר" החופשית התהסכמשלא ב "יסוד הבשאלות כגון התקיימות 

במקרים אלה קיים מתחם חפיפה   138.של עובד הציבור בעבירת שוחד" בעד פעולה הקשורה לתפקידו"

משולב משמשות  ינורמטיב-חזקות בעלות אופי עובדתי.  הדין המהותי פירושבין חקר העובדות לבין 

.  שבפי הנאשם חפותהת גרס כדי לדחות אתלהתגבר על מחלוקת עובדתית וכלי לעתים קרובות כ

  139.כה חדה כפי שהשיח נוטה להציג תמיד דות לבין החלת הדין איננהבה בין מלאכת קביעת העוהאבחנ

ולא ניתן להחריגם מן ההתייחסות , מבחינה מהותית, גם מצבים אלו עלולים להוביל להרשעת חפים

 .לעקרון ההגנה

הסוגיה המורכבת   .לאחריות פלילית ים והגנותתחולת סייגחמישי של חפות מבוסס על אפשרי מובן 

הסטייה מהכלל המחייב את הוכחת האשמה מעבר לספק סביר ביחס לסייגים דית של אפשרות ווהייח

                                                
 ."(חוק העונשין:  "להלן) 5811-ז"תשל ,לחוק העונשין( א)431סעיף  137
 .לחוק העונשין 581-585סעיפים  138
גם , השיח השיפוטי הרווח מניח אבחנה ברורה בין מלאכת ההיסק העובדתי וקביעת העובדות לבין החלת הדין המהותי 139

קביעת "בין מלאכת ניתן להפריד מבחינה רעיונית ומבחינה מעשית  אם ספקלפיה , לטענה מתוחכמת יותר.  תוך פירושו
, שיקול דעת עובדתי"מנשה דורון ' ר "(תיזת חלוקת העבודה)" בהכרעת דין פלילית" הדין החלת"לבין מלאכת " העובדות

 (.5886) 81-81, 94מג  הפרקליט" חופש הוכחה ותיזות בדבר מקצועיות השפיטה
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אציין  בשלב זה . לעבודה שיתידון באופן נפרד ומפורט בפרק השי (Affirmative Defenses"")או הגנות 

בעיה של הרשעת חף  היא לייצג גםעשויה  או הגנהדחייתה בשוגג של טענה לתחולת של סייג רק ש

י ישבפרק הש. על יסוד הנחות או קביעות עובדתיות שגויותבמובן ייחוסה של אשמה פלילית , מפשע

.  ביחס להגנות םשסוגיית העברת נטל ההוכחה אל שכם הנאלבחינת סובסטנטיבי -ציע מבחן חוקתיא

 .המהותית מתרכז באפיון טיבה של טענת ההגנה והזיקה שבינה לבין החפות המוצעהמבחן 

חלוף תקופת ההתיישנות , כגון היעדר סמכות טריטוריאלית או עניינית, חסמים פורמליים להרשעה

 .  זו במושג החפות הנבחן בעבודה אינם נכללים, ב"כיוו

המכנה המשותף מאפשר הגדרה אולם , הבדלים עקרוניים ומעשיים, בוודאי, בין מובני החפות ישנם

.  בין חמשת מובני החפות הללו בחינה בהכרחכי עבודה זו אינה מלצר" חפות"הגדרת .  מכלילה

האשמה "פער בין המייצרת  כוונתי היא לכל מצב שבו נובעת ההרשעה משגיאה " הרשעת חף"ב

לבין   -מסקנותיו העובדתיות של בית המשפט על יסוד הראיות  -( probative guilt)" הפרובטיבית

ם הללו ובמגוון צביבכל המ  140.במציאותהעובדות כפי שהתרחשו  - (actual guilt)" האמיתיתהאשמה "

בגין  עלול אדם להיות מורשע על יסוד קביעת תרחיש עובדתי שגוי, רחב ולא הומוגני של סיטואציות

 .  עבירה שאותה לא בצע

 

                                                
' ר actual innocenceלבין  probative innocenceוהתאמה בין , actual guiltלבין  probative guiltלמינוח המבדיל בין  140

Laudan , 552-554, 16לעיל הערה. 
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 לאורך ההיסטוריה מפשע ההגנה על חפים  .2

פני -העדפת זיכוי עבריינים עלשל ]מעולם לא היתה מערכת חוקים שבה כלל זה "

 1(.0771, ון אדאמס'ג) "לא חל[ הרשעת חף מפשע

"If the only significant history of human thought were to be written, it would have 

to be the history of its successive regrets and its impotences" (Albert Camus).
2 

זה  מסוג עיון.  לאורך ההיסטוריה מפשע בפרק זה אפנה לעיון במעמדו של אידיאל ההגנה על חפים

המגמה היא להאיר זרקור על תהליכים .  בעל חשיבות כללי ספק רקעיש בו כדי לאך  ,תיזהאיננו חיוני ל

העיון אינו מיועד .  ל חפיםעגנה והתבלטויות לאורך הדורות ביחס לאופן ביטויה ויישומה של תכלית הה

 ההתבוננות עלופן הלקחים ההיסטוריים לבין א לבחון את הזיקה האפשרית ביןקוריוז אלא לשמש כ

תכלית הדיון היא לאתר מימד אוניברסאלי בהתמודדות עם אתגר .  אידיאל ההגנה על חפים בימינו

הדיון .  ים וסטיות ברורים וגורמים העשויים להסביר אותםלאידיאל ולצידו כשהמימושו של 

לעיצוב הרוח " תקופת הנאורות"ת חשיבותה של להדגש, בחלק האחרון של הפרק ,ההיסטורי יתכנס

המושגים המשפטיים ופרוצדורות ההוכחה החולשים על הוכחת האשמה , אינטלקטואלית-הפילוסופית

 .במשפט של ימינו מפשע תכלית ההגנה על חפיםשל ביטוי אופן ההפלילית ועל 

שאלת  הראשונה היא נוכחותה של ההתמודדות עם.  יון ההיסטורי מאפשר להסביר מספר תופעותעה

" אוף-טרייד"קיומו של ה.  ההגנה על חפים לכל אורך ההיסטוריה האנושיתההגשמה של תכלית אופן 

כדילמה מוסרית  הוצגמנע מהרשעת חפים ילה רצוןבין מימוש התכלית של ענישת עבריינים לבין ה

 טותההתלב.  סמליותה לא השתנו מהותיתבמימד המופשט הדילמה ו.  מאז ומתמיד יסודית וחברתית

הינה  שנייהתופעה .  תנצחיכ תמתברר ,יהיבתהליך מתמשך של ניסוי וטע, לגביה המוסרית והמעשית

.  ההתפתחות שחלה בין תקופות לאורך ההיסטוריה בביטוייה האינטלקטואליים והמעשיים של הדילמה

( פילוסופית ומשפטית)התפתחות זו לא היתה ליניארית אלא כללה תקופות מובהקות של התקדמות 

 אני סבור שניתן לזהות מגמה ממשית של התקדמות, בכל זאת.  לעומת תקופות של נסיגה ומשבר

בחיפוש אחר המושגים להכלת רעיון , דרך ימי הביניים, קדומותמשיטות המשפט האינטלקטואלית 

מוסברים גם על רקע , בתקופת הנאורות בפרט, העדכון וההתפתחות של השיח.  ההגנה על חפים

 .צדק שייצרו השיטות הקודמותאת שביעות הרצון ביחס לאיכות המשברים שערערו באופן משמעותי 

 מימוש של ערך ההגה על חפיםבהן בביטוי והנחשף הן הקושי הניכר השלישית היא זיהויו של  ובנההת

הפערים  שוב ושוב בולטים(.  בלבד לכאורה ואםבכנות אם )גם מתוך קידושו , לאורך ההיסטוריה מפשע

ניתן לזהות את הבעייתיות הנובעת מנקיטת .  העצומים בין ההכרה ברעיון לבין העוותים ביישומו

מתוחכמים שביטאו כוונה אך נכשלו לחלוטין בהכלת -בשלים ובלתי-מושגים בלתיפרוצדורות ו

.  אופן קוהרנטי היה לפיכך אימננטיבביישום אותם המושגים בישרה ו כישלוןה.  מורכבותה של הבעיה

:  התפתחויות רלוונטיות בתרבות המשפטית המערבית לאורך ימי הביניים כמה אציג הנוכחיבפרק 

, בצד רמת הבטחון האפיסטמי, החיפוש המתמיד;  פיתוח מושגים של לוגיקת הוכחה ומידת הוכחה

                                                           
1

 'Rex v. Wemms (The Soldiers "הטבח בבוסטון"אחד ממשפטי מסיכומי ההגנה ב, בתרגום חופשי שלי, דברי אדאמס 

Trial) (Dec. 3-4, 1770) in 3 LEGAL PAPERS OF JOHN ADAMS 243 (L. Kinvin Wroth and Hiller Zobel, eds., 

1965)  . 
2
 ALBERT CAMUS, THE MYTH OF SISYPHUS AND OTHER ESSAYS 18 (Justin O'Brien trans., 1991). 
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-אם בהיאחזות בסמכות אלוהית -וודאות -המצדיקה את ההכרעה בתנאי אי" נוחות מוסרית"אחר 

ואם בהתעוררות הגוברת והולכת של , עה פורמליים ונוקשיםאם בהיאחזות במונחי הכר, דתית

שמש כרקע העיון ההיסטורי י.  המצפון והספק ,התלבטות ביחס למקומם ונפקותם של השכנוע הפנימיה

 ואה.  להבנת ההתפתחויות המשמעותיות בחשיבה הפילוסופית ובחשיבה המשפטית שחלו בהמשך

-ומגמות חברתיות חוץ" פאניקה מוסרית"ים כגון אפשר גם לזהות את האופן הבולט שבו גורמי

כדי זיהויים של פרקי היסטוריה , משפטיות ייצרו את הסטיות הקשות ביותר מערך ההגנה על חפים

יתאר את התמורות החלק האחרון לפרק .  שלמים כחשוכים ומעוותים לחלוטין בראי עקרון ההגנה

עוצבו ההנחות והמושגים שביסוד ההוכחה המשמעותיות שחלו בתקופת הנאורות ואת האופן שבו 

ערכית הבסיסית -מספק את ההשראה הרעיוניתהעיון בתמורות אלה .  המשפטית במשפט המודרני

 .בהמשך העבודהמפשע המובילה לניתוח המפורט של המחויבות להגנה על חפים 

 טוריסהגדרת הפרספקטיבה לעיון ההי  2.2

, בין התקופה המודרנית באופן חדבחינה דיני הראיות משל רובה של הכתיבה בנושא ההתפתחות 

לבין תקופות , מבוססת על ערכים ליברליים של כבוד האדםהרציונאלית עם שיטת משפט המזוהה 

המשפט המודרני  .  ושרירותיים יםרציונאלי-בלתי ,יםצודק-בלתיעם הליכי משפט קודמות המזוהות 

הערכה  בסיס-על ,להוכחה עובדתית רציונאלית םניהמכוו ניםמשפט הוג כיהלי קיוםמזוהה עם 

שקדמו  התקופות(.  שיטה האדברסרית ואם בשיטה האינקוויזיטוריתבאם )של ראיות אובייקטיבית 

 פרשנותה.  לימותאו אמונות טפלות, על מיסטיקהשיטות שהתבססו מזוהות כ ,לעומת זאת, לו

 מהסתמכות על טקסים;  אליות לרציונאליותרציונ-מאי, כמעט דיכוטומי, הדומיננטית מציגה מעבר חד

מכפייה אלימה למאמץ לבירור אמיתי של ;  משרירותיות להגינות;  ומוסר להסתמכות על הגיון פולחןו

ו של עקרון לתכלית ההגנה על חפים לקידושוחסרת ממשות ממחויבות זניחה :  ולענייננו;  האשמה

 .  פייניים הם כתיאור היציאה מחושך לאורוהתיאורים הא.  כעקרון מוסרי יסודי ההגנה

, מדגישה שהמשפט הקדום לא התבסס כלל' סקירתו של ההיסטוריון המשפטי החשוב הולדסוורת

לא ( בלטינית trial) "triatio"המונח , אדרבא  3.על ניסיון להגיע לחקר האמת על יסוד ראיות, מלכתחילה

ידי -בהליך שנקבע על" הוכחה"מות התנהלה הבתקופות הקדו.  01 -היה שגור כלל לפני המאה ה

של בית המשפט שקבעה אך את שיטת  (medial judgment)" החלטה מתווכת"הצדדים או באמצעות 

 (ordeals)" משפט האלטקסי ", (compurgation)השיטות עצמן כללו הוכחה מבוססת שבועה .  העההכר

סביר כי שיטות הוכחה ה אהו.  קודרת במיוחדהיתה ' פרשנותו של הולדסוורת.  קרב-או חלופות של דו

תיאר  'לדסוורתהו(.  "גזע הברברי"ול)היו היחידות שהתאימו לתקופה " סבירות-ברבריות ובלתי"

השיטה התאימה למציאות .  תקופה שבה המתדיינים נטו לאימפולסיביות ולפעולה על סמך דחף רגשי

הטלת ההכרעה  באותן קהילות  .בקשרי משפחה ושכנות קרובים שהתאפיינו, חיים של קהילות קטנות

י חשיבה שעליהם חלשו דעות התאימה לדפוס השיטה".  פחדני"ד שלישי נראתה כצעד בסכסוך על צ

  4 .והיה זה גם עידן של שחיתות"(. קרו משום שהאמינו שהם קורים"ש)אמונה בנסים הוהפחד , קדומות

קרבות היה יישוב מחלוקות באמצעות טקסי מבחן ו', לדסוורתען הוט, בציביליזציה לא מפותחת שכזו

היה טבעי גם   .והיה זה הישג לא מבוטל עבור המשפט לקיים שליטה בתנאי עריכתם, פתרון טבעי

                                                           
3

 W.S. HOLDSWORTH, A HISTORY OF ENGLISH LAW (Boston:  Little Brown & Co., 1926).   הפרק הרלוונטי מובא
 .PETER MURPHY (ED.), EVIDENCE, PROOF, AND FACTS:  A BOOK OF SOURCES 556-559 (2003)אצל 

4
 .555, שם 
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חשובי החוקרים של מ, אייר'יימס ת'ג . יגן על הצודק" דבר האל"במונחי התקופה לקוות כי 

 What was formerly 'tried' by":  01 -מאה הבעבר חד שאירע מתיאר , של המשפט המקובל ההיסטוריה

force or the mechanical following of form is now tried by the method of reason".5 

אולם משותפת לרובן ההשקפה ', לא כל הסקירות ההיסטוריות מאמצות את המונחים של הולדסוורת

ות וגיבוש המכוונת לקביעת העובדות על יסוד הערכת ראי, יוםכלפיה פרדיגמת השפיטה המוכרת 

ושעיקר התפתחותו  01 -תעצבה בתהליך היסטורי חשוב שהחל במאה הה, היסקים הגיוניים מתוכן

מתפרשות המחויבות לאידיאל , בראי אבחנה היסטורית מקובלת זו  6.ואילך 01 -התרחשה מן המאה ה

ן המחויבות להגנה על חפים מפשע בגדרם של הליכים וכל שכ, מודרניות-חקר האמת בתקופות הפרה

עשוי הדיון בעקרון ההגנה על חפים ביחס לתקופות הללו , לכאורה.  אם בכלל, ביותר ותכקלוש ,פליליים

 ?  מה לאותן תקופות חשוכות ולהגנה על חפים.  להיראות חסר טעם

את .  ציע התבוננות אחרתא, סיון להבין את מורכבות ההתמודדות עם אתגר ההגנה על חפיםיבנ

שיפוטן על יסוד הצעה לאלא אך כ, כטיעון בעד השיטות המוקדמות, כמובן, הסקירה שלהלן אין לפרש

של עצם העניין שלהן  שלילה גורפת חלףכלומר מתוך ניסיון לאתר את הגיונן הפנימי  7,"עקרון החסד"

בכל  העוותים והמגרעותאין הסקירה באה לייפות את   8.באידיאל האמת ובאידיאל ההגנה על חפים

 טבמשפ ההגנה על חפים בעיית אופן ההכלה שלחותרת לברר את  היא, בכל זאת.  אחת מן השיטות

 .  ולפי הגיונן מסגרתןגם ב הפלילי

לזהות את נוכחות האידיאלים של חקר  היא מאפשרת, ראשית.  להתבוננות המוצעת מספר יתרונות

היא חותרת להבין   9".בכל זאת יש בזה שיטה, גם אם זה טירוף"בבחינת , ההגנה על חפיםהאמת ושל 

זו מאפשרת כהתבוננות .  ות שרווחובהתאם למציאות ולתפיס, ת עם האתגראת אופן ההתמודדו

ת לזהות את זרעי גם מאפשרהיא .  ת במעט את המטמורפוזה הפתאומיתומסייגתובנות מפתיעות ה

 .רים יותרחבשלבים המאוהמשפט  לונקלטו אהמושגים שהתפתחו 

ת היא מאפשר.  ההתבוננות המוצעת מאפשרת לזהות גילויים של ההתלבטות ותהליכים שהיא הצמיחה

התיזה של עבודה זו נוטה לדחות את   .תהליך שכיוונו לא היה אחידלאפיין את החיפוש אחר פתרונות ב

במהלך .  וכך גם בראי ההיסטוריה, ההכללות בהתייחס למעמדו של עקרון ההגנה על חפים באשר הן

 ניתן לאבחן  .עידנים שנמשכו מאות שנים לא ניתן לאפיין מעמד אחיד ועקבי לשיקול ההגנה על חפים

                                                           
5

 JAMES BRADLEY THAYER, A PRELIMINARY TREATISE ON EVIDENCE AT THE COMMON LAW 198-199 

(Boston, 1898; Reprinted, 1969). 
6

החל " המסורת הרציונאליסטית"שאותה הוא מכנה , הדוקטרינה הראייתית המודרניתתאר את עיצובה של טווינינג מ 
 :WILLIAM TWINING, RETHINKING EVIDENCE .מסה הראייתית של גילברטעם פרסום ה, 01 –מאמצע המאה ה 

EXPLANATORY ESSAYS 335 (1990) (להלן  :"TWINING, RETHINKING EVIDENCE") 
7

תובע מן המבקר לייחס לעמדה או לטיעון  (The Principle of Charity)" עקרון החסד", בתחום הפילוסופיה והרטוריקה 
 SIMON BLACKBURN, THE OXFORD 'ר.  הקוהרנטי והחזק ביותר האפשריים, הרציונאליהמבוקרים את המובן 

DICTIONARY OF PHILOSOPHY 62 (1994).  
8
בהקשר " ההסתברות הלוגית"של התפתחות מושגי  המספק סקירה מקיפה, יימס פרקלין'חיבורו של ג' להתייחסות דומה ר 

, הנסיגה של ימי הביניים, תיקעהמבחינה בין הזמן ה (template) "תבנית"הקלין טען שאין לקבל כפשוטה את נפר.  המשפטי
" הם"שלא נכון לקרוא את ההיסטוריה הרלוונטית במונחים של פרנקלין מדגיש  .המהפכה המדעיתלבסוף הרנסאנס ו

 JAMES(. ואילך 07 –מעצבי החשיבה מהמאה ה " )אנחנו"לעומת ( של התקופות הקודמותמעצבי החשיבה המשפטית )

FRANKLIN, THE SCIENCE OF CONJECTURE xii (2001)  .  
9

 "Though this be madness, yet there is method in't", WILLIAM SHAKESPEARE, THE TRAGEDY OF HAMLET, 

PRINCE OF DENMARK, Act II, Scene 2 in WILLIAM SHAKESPEARE, COMPLETE WORKS:  TRAGEDIES AND 

POETICAL WORKS 1389 (Wellfleet Press, 1987). 
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וצמיחה הדרגתית של מושגים לביטוי  שלבים עיקריים בהתפתחות הלוגיקה של ההוכחה המשפטית

של התקדמות  תקופותבין , התהליך התאפיין בתנודתיות רבה, במבט היסטורי.  תכלית ההגנה על חפים

   .לבין תקופות של נסיגה ברורה משמעותית

תוך הצבת השאלה מה היו הגורמים החברתיים , ההתבוננות המוצעת מאפשרת לזהות עיוותים וסטיות

את הפער העצום בין ההכרה בערך לאפיין  ניתן גםבדרך זו .  יכולים להסביר אותםוהמשפטיים ה

הנראות ממרחק השנים , נווכח כי גם השיטות המוקדמות.  ההגנה על חפים לבין אופן יישומו

נווכח שגם באותן תקופות התקיים שיח ער   .התאפיינו בזמנן בשביעות רצון, קותצוד-אבסורדיות ובלתי

קולות שקראו לשיפור יעילות האכיפה והענישה לעומת קולות שהתריעו על הצורך בחיזוק מאבק בין הכ

ההתבוננות המוצעת תאפשר גם להבין את ההתפתחויות האינטלקטואליות .  ההגנה על חפים

אני , בדרך זו.  ות והמשברים שקדמו להןכישלונחרות יותר על רקע הווהמשפטיות החשובות המא

 .פק תובנות ולקחים אקטואלייםההיסטורי לסיוכל העיון , סבור

 ארבע אבחנות מוצא  2.2

באידיאל ההגנה על חפים  "רציני"מודרניות בגדר הדיון ה-ההצעה לכלול את שיטות המשפט הפרה

האבחנות .  כדי לרכך התנגדות זו אציג ארבע אבחנות מוצא.  מובנת פריורית-עשויה לעורר התנגדות א

 .בכללותהשל העבודה לבין התיזה  בפרק הנוכחי זיקה בין הדיון ההיסטוריחשובות גם לצורך הסבר ה

 אלהאבחנה הראשונה מחייבת הוספת אידיאל נוסף   -המוסרית ( הנוחות)כות אידיאל הסמ  .א

ההיסטוריה מלמדת כי לנוכח המתח שבין שני   .אידיאל ההגנה על חפיםואידיאל חקר האמת 

סמכות "של שלישי באידיאל תלות יהלעולם דרושה , ביניהם "לגשר"ניסיון במסגרת הוהאידיאלים 

המודרני הינו  ההבדל המשמעותי ביותר בין שיטות המשפט הקדומות לבין ההליך המשפטי".  מוסרית

מוטיב זה יתברר .  זיהוי המקור המוסרי לתיקוף ההכרעה המשפטית ותוצאותיההבדל הכרתי הנקשר ל

10.ריתפעם אחר פעם כמרכזי לסקירה ההיסטו
 

תי עמוק ביחס לכוחותיו הרציונאליים של סימנה שינוי תפיסבה ידובר בהמשך הפרק תקופת הנאורות 

 האמונה באפשרות של בני הביסודה של מהפכת ההשכלה ניצב  11".אווירה"השינוי ניכר ב.  האדם

גבר (.  דתי או אחר)באופן עצמאי ומבלי צורך להיתלות במקור סמכות חיצוני  עהאדם לרכוש יד

ה כמפתח האדם לרכוש ידע באופן עצמאי נתפס יכולתו של. הבטחון בכשירות להפעיל הגיון ולשלוט בו

ידי היסטוריונים -מרה מתואר עלוהמהפך ההכרתי ביחס ליכולות ולי .נושותהאה של לשיפור מצב

היתה זו , לדבריו.  מרה מוגזמתוישעיהו ברלין כתב שהיתה זו גם י.  טי של התקופהכמאפיין הדומיננ

                                                           
10

הינו , לאורך הדורות הכרעה במשפט הפלילישיטות ה להסבר " הנוחות המוסרית"תיאוריית המציע את החיבור החשוב  
 JAMES Q. WHITMAN, THE ORIGINS OF REASONABLE DOUBT:  THEOLOGICAL ROOTS OF.  יימס וויטמן'ספרו של ג

THE CRIMINAL TRIAL (2008).   וויטמן מציג את תכלית הנוחות המוסרית גם כהסבר העיקרי לקליטתו של סטנדרט
 .01 -ההוכחה מעבר לספק סביר בחלקה השני של המאה ה

11
 IN THE CENTURY OF THE ENLIGHTENMENT, educated":  ההיסטוריון הנודע פיטר גיי את השינויכך תיאר 

Europeans awoke to a new sense of life.  They experienced an expansive sense of power over nature and 

themselves:  the pitiless cycles of epidemics, famines, risky life and early death, devastating war and uneasy 

peace – the treadmill of human existence – seemed to be yielding at last to the application of critical 

intelligence… The experience of the eighteenth century, to which I am giving the name 'the recovery of 

nerve', was precisely the opposite:  it was a century of decline in mysticism, of growing hope for life and 

trust in effort, of commitment to inquiry and criticism, of interest in social reform, of increasing secularism, 

and a growing willingness to take risks".. PETER GAY, THE ENLIGHTENMENT, AN INTERPRETATION (VOLUME 

II -  THE SCIENCE OF FREEDOM) 3-6 (1969). 
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ת ידע אנושי חובק כל גהתקופה האחרונה בהיסטוריה של אירופה המערבית שבה התכלית של הש

("omniscience") 12.נחשבה למטרה מעשית 

לתו של האדם להגיע מבוססים על אותה רמה גבוהה של אמון ביכו 01 -הליכי המשפט מאז המאה ה

בטחון זה פשוט לא היה קיים בעבר .  ציסטייםירילוגיקה ואמצעים אמפלחקר האמת באמצעות ה

 סוג זה שלהנכונות ליטול את הסיכון המסוים שבהסתמכות על  ההתקיימלא גם  לכן  .הרחוק יותר

 והכללים בישמם את העקרונות - עצמםבבימינו בתי המשפט . גורליותלצורך קבלת החלטות  "בטחון"

ביעות עובדתיות מגלמים את אידיאל הסמכות לצורך התיקוף והלגיטימציה של ק -החולשים על ההליך 

לתרחיש " אמת"אפיסטמי ומוסרי של , ההכרעה השיפוטית עצמה היא הנותנת תוקף ציבורי . מרשיעות

נצרכו לאידיאל סמכות  ,עומת זאתל, השיטות המוקדמות.  והיא ניחנת בסופיות, העובדתי שבבסיסה

לא בוססו בהכרח על אדישות או שרירותיות כלפי חקר האמת או , כפי שנראה, השיטות הללו.  אחר

נבעו מן הצורך לסמוך את ההכרעה כללו אמצעים שאלא שהן  ,כלפי התכלית של מניעת הרשעות שגויות

, ם בעיגון שסיפקו ההודאה או השבועהא, אמוני-דתימקור אם  : שאיננו אנושי, על מקור סמכות אחר

.  שמוטל היה על השופט ליישמםו שהגדירו את דיות ההוכחה ואם בכללים פרוצדוראליים נוקשים

: וחשוב לא פחות ,מתן תוקף ולגיטימציה ציבורית להרשעה   :מקורות סמכות אלו שירתו מטרה כפולה

מפני  –עדים וגורמי סמכות כנסייתיים או שופטים , מאשימים -בגדרו של ההליך" שחקנים"הגנה על ה

שיטות  תימה זו מרכזית להבנת האופן שבו פעלו   13.האחריות המוסרית והדתית לשגיאה אפשרית

או " ההכרעה כלים לתיקוף"לבין " כלים לחקר האמת"תוך אבחנה נדרשת בין , הקדומותהמשפט 

 . כפי שאסביר ואפרט, הלגיטימיות שלה

לנוכח הלקח האקטואלי שהיא גם אבחנה זו חיונית להבנת ההקשר ההיסטורי והיא חשובה במיוחד 

לצד אידיאל האמת , "הנוחות המוסרית"ההיזקקות לאידיאל , כפי שאטען לאורך העבודה .מספקת

אף   .גים ולפתרונות הנהוגים במשפט של ימינואינהרנטי גם למושהינו , ואידיאל ההגנה על חפים

הרי שהוא עדיין ממלא , יותרהרבה מפותח ומתקדם  אידיאל התוקף המוסרי החלופי של ימינוש

זוהי תימה מרכזית שתודגש לאורך העבודה   .פונקציה הכרחית לנוכח פערי המידע וחוסר הוודאות

   .כולה

האבחנה הבאה המתחייבת הינה בין  -ההיתלות בפרדיגמת הוכחה וגילוי שביעות רצון לגביה  .ב

ששימשה לקידום  המסוימת הפרדיגמה אפיוןלבין ( הגנה על חפיםהו)סוגיית העניין בחקר האמת 

-אי"מרפי הסתייג מן התיאור המקובל בהקשר זה של מעבר מפיטר .  ההוכחה ולהגדרת דיותה

בימינו רווחת .  השונות פרדיגמות ההוכחהבין  בחיןוהציע חלף זאת לה" יונאליותרציונאליות לרצ

המאפשרים קביעות עובדתיות  הוכחה המבוססת על הנחת קיום קשרי היסק סיבתיים פרדיגמת

למהימנות על ערובות לפי הגיונה שהתבססה  ,אחרת הוכחה תפרדיגמ חהבעבר רוו.  בוודאות מספקת

אנשים מקרב  01היכולת לגייס , (compurgation)ן רצינותה של השבועה הדתית כגו, הראיות "דיות"ול

לפי , הסבר ההבדלים ברובו  14.ועוד, ומשמעויותיה העונשיות תחת שבועה השיתמכו בטענ הקהילה

רציונאל אלא ב( תוך הגדרת דרגות משתנות לדיותה)נו נעוץ בעצם החתירה להוכחת האמת נאי, מרפי

                                                           
12
 ISIAH BERLIN, THE AGE OF THE ENLIGHTENMENT 14 (1956). 
13

 The":  הפרק שני לספרו של וויטמן' יף בטיבם של החששות הדתיים שאפיינו את המשפט הכנסייתי הקתולי רלדיון מק 

Christian Judge and the Taint of Blood:  The Theology of Killing in War and Law" , 17-15, 01לעיל הערה. 
14
 .החלופות הללו יובא בהמשך הפרקפירוט לגבי  
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היא מאפשרת .  לאבחנה זו משמעות רבה לצורך דיוננו  15.ביסוד קביעת מנגנון ההוכחהעמדו הנחות שוב

אם כביטוי לאידיאל , נןלפי הגיו, אשמה שהציבו שיטות שונותהלזהות את תנאי הרצינות להוכחת 

להכיר בכך שגם בימינו מבוססת הנאמנות לשני האידיאלים  יש.  כביטוי לאידיאל ההגנה בפרטהאמת ו

שביסודה הנחות של כשירות השופטים והמושבעים הן לעניין ההיסק העובדתי מן , גמה מסוימתעל פרדי

של ההנחות  בעדיפותן גם מתוך הכרה.  הראיות והן לעניין הערכת סבירותם ומשמעותם של ספקות

כדי , גבוהה ביותרמדרכה של כל שיטה לגלות רמת אמון , לבסוף.  הן אינן מוחלטות גםברי ש, הללו

אין לזלזל , גם בהיבט הזה, לכן.  בססת ובערובות שהיא מספקתתבפרדיגמה עליה היא מ, עות רצוןשבי

 .בחשיבותם של לקחי ההיסטוריה

 עצםצמתית ביותר מוההסתייגות הטבעית הע -אופן ההתייחסות לסטיות הצורמות  .ג

לעוות של , מודרני נובעת מזיהוי עם הדוגמאות הקיצוניות ביותר לרדיפה-ההידרשות למשפט הפרה

פרקים ממושכות מזוהות בצדק כהיסטוריות תקופות .  ייםרעה בהליכים משפטלהצדק ולשימוש 

 05 -של המאות ה "ציד המכשפות":  את ההיפך המוחלט מאידיאל ההגנה על חפיםחשוכים המייצגים 

שיטות החקירה וכפיית ההודאות האכזריות של האינקוויזיציה הכנסייתית של ימי הביניים ;  01 -וה

  .ועוד, בגידהובעבירות של קשירת קשר  המלוכההטיפול המשפטי בשם ;  "(כפירה"בעיקר בעבירות )

 שכן, יש צדק והגיון בדבר.  הידועות לשמצההדברים בדוגמאות  המבט ההיסטורי נוטה להתמקד מטבע

 ,במהלך תקופות ארוכות:  זו אכן נקודת המוצא.  ראוי כי בתודעה ההיסטורית ייצרבו הלקחים הקשים

הדוקטרינה המשפטית של  ידי-הוכתבו עלניתן לזהות בבירור דילול ממשי של הדרישות ההוכחתיות ש

 וניותבעיקר בהתייחס לסוגי עבירות שקשה לגלותן או להוכיחן באמצעות ראיות חיצזאת   .התקופה

ות הללו התאפיינו בקיצורי דרך אהדוגמ ."פאניקה מוסרית"אווירה ציבורית של  ושלגביהן שררה

וזאת תוך שינוי ( לרבות באמצעים אלימים במיוחד)בהסתמכות ניכרת על הודאות כפויות , ראייתיים

.  מפוקפקיםך על היסקים וחזקות נכונות להסתמתוך ושל כללי הסף המחייבים שהוגדרו  (או זניחה)

 .  במיוחד התאפיינו גם בענישה אכזרית הסטיות הללו

דרך אחת היא לאפיין תחת הרושם .  אל הדוגמאות ההיסטוריות הצורמות ניתן להתייחס בשני אופנים

ות של התקופה והקשים כשיקוף של המושגים והתפיס הדין הסיסטמטיים-אותם עוותיאת הקשה 

הדרך .  רלוונטית בעליל לצורך העיון בעקרון ההגנה על חפים-יובדרך זו לבטלה כתקופה בלת, כולה

חריגה הבוטה של מערכות ל מרכזייםה גורמיםמה היו הלנסות לאפיין ולהבין :  היא הפוכה שנייהה

באופן מוצהר המקובלים הערכים והכללים שהיו לכאורה ו, המשפט ושל החברה מן המושגים

 (.נוי והתאמה של הדוקטרינה כדי להכשיר את העוותיםלעתים בשילוב ניסיונות לשי)והמחייבים 

קיצוניות במיוחד להתרופפות עקרונות  פרספקטיבה שנייה זו תראה הקשרים מסוימים כדוגמאות

תחושות חרדה ": תפאניקה מוסרי"על רקע  ,וכללים מקובלים בראי המחויבות להגנה על חפים

או יזמות מקרב גורמי ) חריגים חצים חברתייםבקרב הציבור ול( לייםרציונאליים או בלתי רציונא)

דרך התבוננות זו מהווה הזמנה לחקור .  התנהגויות מסוימותללחימה בלתי מתפשרת ב (האכיפה עצמם

( וצדקנות" )ף צדקעוד"הדוגמאות מייצגות את האופן שבו .  את הגורמים שהובילו לעוות ולסטייה

בהגשמת המחויבות המקובלת , ולעתים גם שיטתית הוק-אד, פגיעה: לתוצאה ההפוכהלהוביל עלולים 

                                                           
15

 Murphy , תשלא הודגמה עדיפות הכרחית של פרדיגמ צייןמרפי מתקדם צעד נוסף עם הטיעון ומ.  01-07 ,3לעיל הערה 
לעומת , ענייני.  מחמירה הוכחה ישתדר לביטויעל פני מודלים אפשריים חלופיים  המבוססת על הנחת הסיבתיות הההוכח

לילתה על הסף של החתירה להגשמת אידיאל האמת ואידיאל ההגנה במושגיהן של השיטות ות משמתמקד בהסתייג, זאת
 .גם מתוך הדגשת ההתקדמות המשמעותית והחיונית שחלה מאז בדוקטרינה ובפרקטיקה ההוכחתית, מותמוקדה
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ההסתייגויות עם כל , יתכן שדווקא התבוננות כזו.  הראייתיות לאורהלהגנה על חפים והערובות 

מועדות הלקחים רלוונטיים ואקטואליים גם לימים המודרניים לעניין  מאפשרת להדגיש, המתבקשות

גם מתוך קידושו  ,ולאור תחושת איום מסוימיםשל החברה לפגוע בעקרון ההגנה על חפים במצבים 

 .ככלל

-מודרני התאפיין גם באפליה בין-המשפט הפרה -מעמדית בתחולת עקרון ההגנה -אפליה בין .ד

.  וצהרבאופן גלוי ומ האפליה היתה מובנית והונהגה  .(מיןו גזע, גם בהתבסס על דת לרוב)מעמדית 

שאפשרו שיטות המשפט הקדומות נטו להשתנות בהתאם כללי ההוכחה וגם הפריבילגיות , הפרוצדורות

של  םומעמד םדת, םת הנזק בהרשעת חף נתלתה לא פעם בשאלת זהותתפיס.  ל המתדייניםלמעמדם ש

ובלתי  הוכי שוו ויםה כי בני האדם נולדו שוסרחוקה מעבר לאופק היתה התפי.  ושל המאשים הנאשם

האפליה המובנית מייצרת קושי ממשי .  זכותם לצדק וכך, רך חירותםגם ערך חייהם או ע ואה ןמובח

   .  באשר הם חפים, של מחויבות לעקרון של הגנה על חפים עקבילבסס מובן 

ת בעיישהוא מייתר את העיון באופן ההתמודדות עם  אך אינני סבור, להתעלםמקושי זה לא נוכל 

ה מן העולם מעמדית לא חלפ-הביןיין גם שהאפליה יש לצ.  הרשעת החפים תחת הסתייגות חשובה זו

ים ושלילת זכויות משפט מבני מגילות זכויות האדם לא מנעו בעלות על עבד.  01 -גם לאחר המאה ה

שנים ארוכות  כונו גם לחברה הדמוקרטית המודרניתעוד נ.  שנחשבו לנחותים במשך דורות רבים גזעים

 -קיימת חשיבות רבה לקיום דיון נפרד , גם בימינו.  והתנערות מדעות קדומות נפסדות של התפתחות

 -בהתאם למונחיה ולמחויבויות שהיא מגדירה לקיימו אך בהחלט אפשר , החורג מגדרה של עבודה זו

הדיון .  קבוצות חלשות יותר בחברהכלפי הגנה על חפים ל המחויבותהשוויונית של  ההגשמהבסוגיית 

שההתייחסות למחויבות דגשה תוך הגם אך  ,שתי הבעיותבין  ההיסטורי שלהלן יתבסס על אבחנה

להגנה על חפים בתקופות הקדומות מחייבת הסתייגות משמעותית מבחינת האפליה הבוטה שהונהגה 

 .בהן

 משפט הקדוםביטויים לעקרון ההגנה על חפים ב  2.2

  :הפסוקבספר שמות מופיע .  תועדים כבר  במקורות הקדומים ביותרביטויים לעקרון ההגנה על חפים מ

ַבר" ר-ִמדְּ קֶׁ ָחק, שֶׁ ַצִדיק ַאל; ִתרְּ ָנִקי וְּ ִדיק ָרָשע-ִכי לֹא, ַתֲהרֹג-וְּ הפסוק מהווה , ל"לפי פירוש השד  16."ַאצְּ

כי טוב שיזכה את החייב משיחייב את , ולחשוב בליבו, שיהיה מפחד תמיד מלטעות בדין"אזהרה לדיין 

ביטוי   18.לפני ימיו של בלקסטון הרבהבאופן המעיד על הטמעתו של עקרון העדיפות   17,"הזכאי

באפשרות ו רשעיםדין כלפי הלהתלבטות המוסרית בשאלת ההצדקה של הקרבת חפים לצורך מיצוי 

לאברהם ' משתקפת מחילופי הדברים בין ה, הנסבל" שיעור ההקרבה"עקרונית של -קביעתו הסמלית

אברהם הציב את השאלה כמה . דיקי סדום בעקבות ההחלטה להחריב את העירבאשר לגורלם של צ

 19.צדיקים דרושים כדי להציל את העיר כולה מחורבן

                                                           
16
 .7שמות כג  
17

 -הפירושים לשמות כג מובאים ב.  נכון' ידי שלמה א-לתורה תורגמו ופורסמו במקור על פירושי שמואל דוד לוצאטו 
 23.htm-www.tora.us.fm/tnk1/jdl/MefarsheyTanach002 

18
כגון , יהם של פילוסופים מערביים בני תקופת הנאורותוהושפע גם מכתב 05-ל חי וכתב במאה ה"שהשד, יש לציין אמנם 

 .'מונטסקיה ואח, ון לוק'ג
19

ָרָהם כג  ה  :ַויֹאַמר, ַוִיַגש ַאבְּ פֶׁ תֹוךְּ ָהִעיר, אּוַלי ֵיש ֲחִמִשים ַצִדיִקם כד  .ָרָשע-ַצִדיק ִעם, ַהַאף ִתסְּ לֹא; בְּ ה וְּ פֶׁ ִתָשא -ַהַאף ִתסְּ

ַמַען , ַלָמקֹום ָבּהלְּ ִקרְּ ר בְּ ָך ֵמֲעשֹת ַכָדָבר ַהזֶׁה כה  .ֲחִמִשים ַהַצִדיִקם ֲאשֶׁ ָהִמית ַצִדיק ִעם, ָחִלָלה לְּ ָהָיה ַכַצִדיק, ָרָשע-לְּ ; ָכָרָשע, וְּ

http://www.tora.us.fm/tnk1/jdl/MefarsheyTanach002-23.htm
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מפנה למקורות המייחסים ביטויים של עקרון העדיפות בין השאר אצל  20אלכסנדר וולוך בחיבורו

אלו אך   22(.ס"ית לפנהקוד החוקים של אתונה מהמאה השיש)ובקודקס החוקים של סולון  21אריסטו

, לעומת זאת.  הביטויים הרטוריים לאידיאל ההגנה על חפים הינם ישנים נושניםדוגמאות המלמדות ש

שאלת אופן יישומו והגשמתו הלכה למעשה באמצעות הפיתוח המגוון של מערכות משפט וכללי 

 .פרוצדורה והוכחה היא כבר מאתגרת ומורכבת הרבה יותר

היו , קובצו ונערכו בכתוביםאשר  ,מן המשפט הקדוםוהמשפיעים ריים החשובים שני המקורות ההיסטו

- 051בעיקר מקורות מן השנים )והמשפט הרומי הקלאסי ( המשנה והתלמוד)מקורות המשפט העברי 

במאה ( Pandects -המכונה גם ה Digest -בקודקסלימים מקורות המשפט הרומי רוכזו .  (לספירה 151

ם היוו מקור ניהש .תלוי-וצרו והתפתחו באופן עצמאי ובלתינ Digest -התלמוד וה  23.השישית לספירה

המשפט העברי הינו מקור חי שהלימוד )פיתוח העקרונות משך מאות בשנים פרשנות ו ,השראה ללימוד

כזית חשיבות מרנודעת  שני המקורותל .(נמשכים גם בימינו, גם במובן המשפטי הישיר, והעיסוק בו

בעיית בהקשר של הגדרת בעיית ההוכחה המשפטית ובכללה . של המחשבה המשפטית בהיסטוריה

 .בין שני המקורות הללוקווים משותפים מספר  אפייןל ניתן, ההגנה על החפים

כלקח  -באופן קזואיסטי  ת התבססו על הצגה ופיתוח של כללי הערכה לוגייםשני המקורו, ראשית

לעומת הגמרא , מניסיון ההכללה, ככלל, התאפיין בהימנעות עקרונית Digest -ה.  ממקרה למקרה

דיון על הצגת  שני המקורות התבססו אולם, ך ובמדרש"שבפסוקי התנ" פשט"חפש את הנהגה לש

לרוב מאד , טשני המקורות כללו עיסוק מפור, שנית.  ת בהידרש למצבים נתונים ומוגדריםפתרונוו

משקלן היחסי של עדויות וכללי ההזמה של , כשרותם של עדיםל התנאים שאלות כגוןב, פורמליסטי

כל אחת מן השיטות התבססה על הגדרה של כללי הכרעה ודיות כמותיים ואריתמטיים .  עדויות

תפקידם הראשוני של השופטים או הדיינים היה לשלוט על  24.(עדים כדוגמת הדרישה להודאה או לשני)

                                                                                                                                                                                
ץ-ֲהשֵֹפט ָכל--ָחִלָלה ָלךְּ  ָפט, ָהָארֶׁ ה ִמשְּ הָוה כו  .לֹא ַיֲעשֶׁ ר יְּ דֹם חֲ -ִאם, ַויֹאמֶׁ ָצא ִבסְּ מְּ תֹוךְּ ָהִעיראֶׁ ָכל--ִמִשים ַצִדיִקם בְּ ָנָשאִתי לְּ -וְּ

ָרָהם כז  .ַבֲעבּוָרם, ַהָמקֹום ל-ִהֵנה  :ַויֹאַמר, ַוַיַען ַאבְּ ַדֵבר אֶׁ ִתי לְּ ר, ֲאדָֹני-ָנא הֹוַאלְּ ָאנִֹכי ָעָפר ָוֵאפֶׁ רּון ֲחִמִשים  כח  .וְּ סְּ אּוַלי ַיחְּ

ִחית בַ --ֲחִמָשה, ַהַצִדיִקם ת, ֲחִמָשהֲהַתשְּ ר; ָהִעיר-ָכל-אֶׁ ִחית, ַויֹאמֶׁ ָצא ָשם-ִאם, לֹא ַאשְּ מְּ ָבִעים ַוֲחִמָשה, אֶׁ ף עֹוד  כט  .ַארְּ ַויֹסֶׁ

ַדֵבר ֵאָליו אּון ָשם, ַויֹאַמר, לְּ ָבִעים, אּוַלי ִיָמצְּ ה; ַארְּ ֱעשֶׁ ר לֹא אֶׁ ָבִעים, ַויֹאמֶׁ ר ַאל ל  .ַבֲעבּור ָהַארְּ --ַוֲאַדֵבָרה, ר ַלאדָֹניָנא ִיחַ -ַויֹאמֶׁ

אּון ָשם לִֹשים, אּוַלי ִיָמצְּ ה; שְּ ֱעשֶׁ ר לֹא אֶׁ לִֹשים-ִאם, ַויֹאמֶׁ ָצא ָשם שְּ מְּ ר לא  .אֶׁ ל-ִהֵנה, ַויֹאמֶׁ ַדֵבר אֶׁ ִתי לְּ אּוַלי --ֲאדָֹני-ָנא הֹוַאלְּ

אּון ָשם ִרים, ִיָמצְּ שְּ ִחית; עֶׁ ר לֹא ַאשְּ ִר , ַויֹאמֶׁ שְּ ר ַאל לב  .יםַבֲעבּור ָהעֶׁ ָרה ַאךְּ , ָנא ִיַחר ַלאדָֹני-ַויֹאמֶׁ אּון --ַהַפַעם-ַוֲאַדבְּ אּוַלי ִיָמצְּ

ִחית; ֲעָשָרה, ָשם ר לֹא ַאשְּ  .  31-11בראשית יח   .ַבֲעבּור ָהֲעָשָרה, ַויֹאמֶׁ

20 Alexander Volokh, n Guilty Men, 146 U. PA. L. REV. 173 (1997). 
21

 "Again, every one of us would rather acquit a guilty man as innocent than condemn an innocent man as 

guilty, in a case where a man was accused of enslaving or murder… For it is a serious matter to decide in the 

case of a slave that he is free;  but it is much more serious to condemn a free man as a slave"  .ARISTOTLE, 

PROBLEMS bk. 29.13, 144-145 (W.S. Hett trans., 1937) .שנה מחלוקת בשאלת ייחוס החיבור שי ,לציין"Problems" 
 .15ש "בה 011-010, 11לעיל הערה , Volokh' ר, לאריסטו

22
 The Code of Solon כפי שצוטט ב- Dean v. Duckworth, 559 F. Supp. 1331, 1337 (N.D. Ind. 1983)  .ור '

Volokh , 11ש "בה 010, 11לעיל הערה. 
23

נוצר בעקבות הוראה של הקיסר יוסטיניאנוס על הקמתה של וועדה שריכזה את מקורות המשפט הרומי  Digest -ה 
 Corpus of Civil –חלק מפרויקט קודיפיקציה רחב יותר של ה  הוולספירה והי 533הוכרז כחוק מחייב בשנת  ואה.  הקדום

Law  .ר 'Franklin , 1, 1לעיל הערה  . 
24

ַנִים ִפי ַעל: "נאמר בתורה לָֹשה אֹו ֵעִדים שְּ ָחד ֵעד ִפי ַעל יּוַמת לֹא ַהֵמת יּוַמת ֵעִדים שְּ הדרישה לשני , אולם(. ו, דברים יז" )אֶׁ
להבדיל מהנסיבות של העבירה אותן ניתן להוכיח מכוח רוב , (ההתנהגות האסורה)העבירה  עדים אמורה רק בנוגע למעשה

נייר עמדה מאת יעקב " )ראיות בפלילים במשפט העברי"' לסקירה מפורטת ר .ומכוח חזקות חברתיות והתנהגויות מקובלות
 ,(1.1.1101, המחלקה למשפט עברי -שפירא מטעם משרד המשפטים 

 index.justice.gov.il/Units/MishpatIvri/HavatDaatNew/103-penallawevidence.doc  . דרישת שני העדים לא היתה
לעומת , במשפט ההודי הקדום. אות לדרישה זו מצויות גם במקורות יוונים ורומיים עתיקיםגרס.  ייחודית למשפט העברי
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שתי שיטות המשפט כללו גם התבססות על .  ההוכחה הפורמליותך ולבחון את קיום דרישות ההלי

ים של הסתברות שגלמו, באופן מעשי, באופן שקישר את המשפט כבר מימיו הקדומים ביותר, חזקות

 .  ויישום הכללות על סמך הניסיון האנושי לוגית

דיני שתי השיטות התיימרו להציב סטנדרט מחמיר להרשעה פלילית ביחס לסטנדרט ההכרעה ב

שמא כך : אומר להן? כיצד מאומד: תנו רבנן:  "כך הברייתא המובאת בתלמוד הבבלי  .ממונות

אם . והרוג מפרפר, ומצאתם סייף בידו ודמו מטפטף, ורצתם אחריו, שרץ אחר חבירו לחורבה: ראיתם

הן  בבסיסה ביטוי מפורשוסוגיה שעוד תפורש רבות לאורך השנים  - 25"לא ראיתם כלום -כך ראיתם 

, השערות" )אמדנא"הן לדרישת שני העדים ולאזהרה מפני , לסטנדרט ההרשעה הגבוה בדיני נפשות

ובעיקר לחובת הזהירות מפני הרשעת , (ממשי שאינו עולה כדי הוכחההיסקים נסיבתיים או חשד 

 26.חפים

היא שחרף מבנה ההוכחה , ממשפט ימי הבינייםמקורות קדומים אלה  המבדילהנקודה חשובה נוספת 

כך המשפט .  מצפוני כלפי הדיין לזהירות ואחריות-בהם גם הציווי המוסרי נכלל, הפורמליסטי ככלל

 You must judge from your own":  שציווה על השופט להכריע על בסיס אמונתו הפנימית, הרומי

conviction what you believe and what you find not proved".27   שדרש באופן שיורי , עבריהכך המשפט

וכי ידקדק  28"בין ירכותיו וגיהנם פתוחה לו מתחתיולעולם יראה הדיין כאלו חרב מונחת לו "כי 

 29".האמת לאמיתו"במקרה הצורך במציאת 

 בפרט של)ת כפויות עינויים והודאוהמשפט הרומי אפשר לעתים שימוש בש, מאידך גיסא, יש לציין

דעת אם להסתפק בהודאה כפויה כזו או לדרוש הוכחות נוספות -שופט היה נתון שיקולכאשר ל, (עבדים

 30.למעשה עבירה

מחסירה בוודאי את עומק ועושר הדיון ביחס לשתי שיטות , לא יותר מאשר כותרת, הצגה תמציתית זו

כבר בעת .  ההתלבטותכוונתי אך להצביע על מקורותיהם הקדומים של האידיאל ושל .  המשפט הללו

אישית האחריות ה ראשיתה של התלבטות בשאלתרציונאלית ו-שאיפה להוכחה לוגיתהקדומה ניכרה ה

רעיון מנחה של ניתן לזהות , עם זאת.  ותחפים מפשע בתחום דיני הנפש להגנה עלמצפונית של השופט וה

מקום לא  ורות הללו הותירוהמק.  ללים פורמלייםכפרוצדורה ולמחויבות לביסוס ההוכחה על שאיפה ל

ימי מהלך הם שימשו מקור השראה משמעותי להתפתחות המשפטית ב.  פרשנותה פיתוחמבוטל ל

את הרעיון של מלאכת עשיית  ראשוניהם הכילו לפחות באופן , חרף הרציונאל הפורמליסטי.  הביניים

לנוכח השפעות חברתיות , הבינייםאירופה של ימי , כעבור שנים.  והאחריות הנלווית לה צדק אנושית

 בפרט)אימצה מובנים אחרים ומאד מסוימים של המקורות הללו , ובעיקר לנוכח התיאולוגיה הנוצרית
                                                                                                                                                                                

, 1לעיל הערה , פרנקלין(.  בסייגים מפורטים)מה פלילית דרישה לשלושה עדים לא מוזמים לצורך קביעת אש נכללה, זאת
01-00 

25
 .ב, סנהדרין לז, בבלי 
26

לסקירת מקורות המשפט העברי השוללות מסירת עדות על סמך אומדנה וכן הרשעה על סמך ראיות נסיבתיות בדיני  
 .1-1, 11לעיל הערה , שפירא' נפשות ר

27
 .THE DIGEST OF JUSTINIAN (T –כמצוטט ב  Hadrian ,Corpus iuris civilis, Digest 22.5.3.2תשובתו המצוטטת של  

Mommson, ed., A. Watson trans., 1985). 
28

לעולם יראה דיין עצמו כאילו חרב מונחת לו על : "סח את הדברים כךינ( 'ט-'ח, סנהדרין יג)ם "הרמב ;א, סנהדרין ז, בבלי 
כל דיין ... וידע את מי הוא דן ולפני מי הוא דן ומי עתיד להיפרע ממנו אם נטה מקו האמת, פתוחה לו מתחתיו צווארו וגיהנם

 ...".שאינו דן דין אמת לאמיתו גורם לשכינה שתסתלק מישראל
29

משפט עיוני " רחמים בשיפוט ובענישה", דורון מנשה ויחיאל קפלן' לסקירת פירושים לציווי לשפוט דין אמת לאמיתו ר 
 (.1100)550-1, 513( 3)לב
30
 Franklin , 7-1, 1לעיל הערה. 
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הללו נדמים קדומים המקורות ה, במבט לאחור   .ועיצבה שיטות משפט משל עצמה( Digest -של ה

התקופה  -לספירה  01 -למאה  ל אירופה שבין המאה השישיתאופטימיים בהרבה בהשוואה למשפט ש

 .שממנה סקירתנו תתחיל

 (לספירה 22 -עד המאה ה 6 -המאה ה" )משפט האלטקסי "תקופת   2.2

בתקופה שבין המאה השישית לסוף האלף   31 ,אירופה שלאחר התפוררות האימפריה הרומית המערבית

אוכלוסייתה   32.של תרבות וקדמה כבתקופות אחרות הצייזילווז צילא היתה מרכ, הראשון לספירה

רוח ההשכלה של יון העתיקה לא שרתה בה .  היתה מפוזרת והורכבה משבטים ומקהילות קטנות

האפיון המקובל של משפט התקופה תואם את .  ובקרב מרבית האוכלוסייה רווחו הבורות והפחד

שהתבסס על ריטואלים משונים " משפטי"הוא מספר על הליך .  התיאור ההיסטורי הקודר בכללותו

סוג אמונה שלימים גם הכנסייה )ובנסים " עדות אלוהית"שבסינון האמונה הדתית ב, ואכזריים

משפטית -מתוארת הכרעה עובדתית.  אין בינו לבין חקר האמת דבר, (הקתולית הסתייגה ממנו בתוקף

הברזל "גופניות שהנפוצים מביניהם היו מבחני סבל ותגובות  -  (Ordeals)" משפט האלטקסי "על יסוד 

, נוספים יםהדמיון פיתח מעת לעת גם טקסכש 33,"מים הרותחים"וה" המים הקרים", "הלוהט

בעד או נגד  ("divine testimony") "לספק עדות"בטקסים אלו נקרא האלוהים  34.יצירתיים באכזריותם

כן קוימו הליכים שהתבססו על שבועות ושבועות שכנגד .  שלאורה נקבעו החפות או האשמה ,הנאשם

 ועדויות והכרעות במחלוקות או בשאלות של מהימנות האשמות ("Compurgation")" אימותן"ו

תקופה הל לא היו המצאה ש" מבחני האל"שראוי לציין   35.קרב-באמצעות צורות שונות של דו

 36.גם במשפט הקדום ויותמצ ווריאציות שלהם

                                                           
31

למעשה היתה . לספירה 171המועד המקובל בקרב היסטוריונים לסימון התמוטטות הקיסרות הרומית הינו שנת  
היחלשות האתוס של הכח הצבאי המרוכז של הקיסרות  לנוכח ההתפוררות הדרגתית לאורך המאה החמישית לספירה

 .  ם דמוגרפייםשינוייו
32

וארצות האיסלאם והמזרח ( שבירתה היתה קונסטנטינופול)החברות החזקות יותר בתקופה זו היו האימפריה הביזנטית  
 (.  סין וממלכות הודו)

33
נדרש לאחוז בידו החשופה ברזל לוהט ולצעוד איתו ( "proband" –במקור ה , "נבחן"ה)שם הנא" הברזל הלוהט"במבחן  

, סימנים להגלדת הפצע פורשו כעדות אלוהית לחפות.  כעבור שלושה ימים נחבשה ונבדקה היד.  מטרים למרחק של כמה
אדם ששקע נחשב בדרך כלל .  הנבחן הורד כשהוא ערום לגמרי אל תוך מיכל מים קרים" המים הקרים"במבחן .  ולהיפך

נבחן נדרש להוציא בידו החשופה טבעת מתכת ה" המים הרותחים"במבחן .  ואם הוא צף עדותו נחשבה שקרית, לדובר אמת
, 01לעיל הערה  Whitman. ושוב אמיתות עדותו הוכרעה בהתאם לדרגת הכוויה שנגרמה, או אבן מתוך סיר מים רותחים

55-11;  Holdsworth , 555, 3לעיל הערה. 
34

שבהם נדרש הנבחן לבלוע מבלי  "מבחני בליעה", הגרלות למיניהן: לגביהם מצוי תיעודש Ordeals -לנוספות דוגמאות  
שבו התחרו זה מול זה שני בעלי דין בעמידה מול הצלב עם ידיים פרושות לצדדים עד שתש כוחו של " מבחן הצלב", להיחנק

הגופה , מתוך צפייה לכך שאם הנאשם אשם, וכן מבחן שבו נדרש נאשם ברצח לצעוד לאורך הזרוע של הקורבן, אחד מהם
 .55-11, 01הערה  לעיל Whitman  .תדמם

35
ה קרב הוביל-שיטת הדו.  ת למען הצדקתוצאת הקרב פורשה כהתערבות אלוהי".  מבחן אל"נתפס כשלעצמו כ" קרב-דו"ה 

 ניתן להבין שהמבחנים הללו(.  "Champions") שימוש בלוחמים מקצועיים שנשכרו לייצג את בעלי העימותכעבור זמן ל
.  קרב ששימשה בעיקר להכרעה בסכסוכים הקשורים לבני אצולה-לעומת שיטת הדו ,שימשו בעיקר כלפי בני המעמד הנמוך

 .557-551, 3לעיל הערה , Holdsworth;  75, 01,11לעיל הערה  Whitman' ר
36

ואשם בכישוף נדרש לזרוק את עצמו אל המאדם :  הדוגמה הבאהמצויה למשל ס "לפנה 01 –בקוד של חמורבי מהמאה ה  
, אבל אם הנהר ישקף את חפותו של אותו אדם והוא ייצא ללא פגע.  וא טובע המאשים ייקח לו את ביתואם ה.  הנהר הקדוש

לעיל , Murphyהקוד של חמורבי כמובא אצל .  והאדם שזרק עצמו אל הנהר ייקח לעצמו את ביתו, יומת דווקא המאשים
 .513 ,3הערה 
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 - "חקר האמת"כלומר כשיטה ל, כפשוטה טקסי משפט האלשיטת מובן שאם וככל שמתייחסים אל 

 שיטתב מדובראז מתחייבת המסקנה ש 37- יתןיפיו נחשפות עובדות כהוו-שעל" אוראקל"כסוג של 

אינה מגלה מחויבות אמיתית להגנה על  זו בלבד ששיטה כזולא  .רציונאלית ושרירותית-הוכחה בלתי

את תכלית  ךגם אינה מקדמת בכשהיא  אלא , חפים מפשע ונוטלת סיכון להרשעתם בשיעורים ניכרים

כך נכון היה .  טעם להתעכב עליה מעבר לציונה כקוריוזלפיכך מדובר בשיטה שאין .  הרשעת האשמים

שיש אלא .  את הרציונאל של משפט התקופההיה ממצה  טקסי המבחןלהסיק באופן גורף אילו תיאור 

במסגרת " המבחנים"הראשונה מדגישה את מקומם של :  חשובותראייה זו בשלוש הערות מקום לסייג 

במיצוי פרוצדורות , ה היתה שלא להגיע ליישום המבחניםככלל השאיפ".  מוצא אחרון"כ, ההליך הכולל

לפי (.  כפי שאאפיינם בהמשך" )מקרים הקשים"ל שימשו אמצעי שיורי" מבחני האל.  "הוכחה מוגדרות

כאל מוצא אחרון אין כדי לבטל את השאיפה הכללית  ,לעתים, בעובדה שנהגו לפנות לטקסים, ישה זוג

מבחני "גורסת ש, ו של וויטמןהעומדת ביסוד חיבור, שנייהההערה ה.  לקיום בירור עובדתי רציונאלי

אלא , האמת במובן של גילוי עובדות שאינן ידועותלבירור לא נועדו מלכתחילה לשמש כאמצעים " האל

של " אחריות לדמם"ף ולגיטימציה להכרעה ולשחרור השופט או נציג הכנסייה מהקלתכלית של מתן תו

גיבושה של  לאחרמדגישה שהמבחנים יושמו ככלל , בהמשך לכך, ההערה השלישית.  המוצאים להורג

מהתיעוד ההיסטורי , יתר על כן.  וברמת הסתברות גבוהה מידע ממשיעל יסוד , המסקנה המרשיעה

לנקות "הזדמנות לבני המעמד הנמוך  -" מילוט אחרון"אפשרות ל הם סיפקו שלעתים קרובותעולה 

אנסה להמחיש את הפרספקטיבה   38.כביכול, של שבועתם" בדיקה ואימות"באמצעות " עצמם מחשד

 .של אידיאל ההגנה על חפים בתקופה זוהזו ולאורה אציע מספר מסקנות ביחס למעמדו 

 פט האל בהקשר הרחב יותר של ההליךטקסי מש  2.2.2

 טקסי משפט האללא שימשו  מדגישות שמעולם סקירות ההיסטוריות של וויטמן ושל פרנקליןה

הם היוו מוצא אחרון במקרים שבהם לנוכח רמת חשד , להיפך.  מועדף להכרעת משפטיםכאמצעי ה

עיקריות קדמו  ארבע חלופות הוכחה  39.פשע לא התממשו שיטות ההוכחה המועדפותגבוהה לביצוע 

  האפשרות הראשונה היתה התבססות על מאשים פורמלי  40.והועדפו על פניהםלשימוש בטקסים 

(Accuser)  .לשאת במלוא  את העבריין ובכך הנכונות של אדם להאשים בשבוע ההרשעה נסמכה על

נתקלה בבעיה מעשית  ,המועדפת מבחינה עקרונית שהיתה, דרך זו  41.והדתית אחריות הפורמליתה

מרה והתחייבות להוכיח את האשמה ולשאת באופן אישי והעלאת האשמה פורמלית ייצגה י.  קשה

                                                           
37

במיוחד בעקבות שני חיבורים משפיעים , ניתן בהחלט להתרשם כי זו הגישה הדומיננטית הרווחת בפרשנות האקדמית 
 HERMAN NOTTARP, GOTTESURTEILSTUDIEN (1956)  ;ROBERT BARTLETT, TRIAL BY FIRE AND:  במיוחד

WATER:  THE MEDIEVAL JUDICIAL ORDEAL (1986)  .ו נתונה לביקורתגישה ז, אולם כפי שנראה . 
38
 Whitman  15, 01לעיל הערה. 
39

פרנקלין מסביר כי הטקסים יוחדו למקרים .  בנקודה זו קיים שוני מהותי בין הניתוח של פרנקלין לבין הניתוח של וויטמן 
 The more picturesquely irrational methods":  חרף קיומן של ראיות משמעותיות בהם היה קושי להתגבר על הספק

seem to have been largely reserved for doubtful cases, as proofs of last resort, when the common knowledge 

of the neighborhood failed to produce an  agreed outcome"  .Franklin , גורס לעומתו . 15-11, 03, 1לעיל הערה
אולם , קרי כשלא התעוררה כלל בעיה של חקר העובדות, לתי היה מובהקמקרים בהם הידע הקהיוויטמן שהטקסים שמשו ב

לעיל הערה , Whitman.  לנוכח רתיעת מאשימים ועדים הפרוצדורה ההוכחתית הסטנדרטית לא סיפקה את הנדרש להרשעה
י לא אפשר להגיע נתפס כמוצא אחרון היכן שההליך הפורמל" רציונאלי-האלמנט הבלתי"גם טווינינג מסביר כי .  71, 51, 01

 .33, 1לעיל הערה , TWINING, RETHINKING EVIDENCE.  להכרעה
40
 Whitman , 11, 01לעיל הערה. 
41
 .71-75, שם 
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היווה  הסיכון המוחשי למאשים.  בוה ומחמירגרף השכנוע הנדרש היה   42.ההוכחה כישלוןבתוצאות 

לעתים כדי פגיעה פיסית )של הטלת ענישה בידי בית המשפט  אפשרותהוא כלל :  תמריץ שלילי של ממש

במציאות שבה רבים )חשש מנקמת דם מצד הנאשם או בני משפחתו או שבטו   ,(או הוצאה להורג

מלקיחת הן רתיעה דתית כן ו (משפחות-שבטיים או בין-ממעשי הרצח בוצעו על רקע של מאבקים בין

, כלומר  43.הסתכנות בעדות שקר ונשיאת שם האלוהים לשוואה והן מןשל הנאשם " דמו"אחריות על 

ת רצינית לערך חסוכשיקוף של התיי, במושגי התקופהייצגה סטנדרט מחמיר ביותר " המאשים"ופת חל

לפיכך היה קושי .  לנוכח כל היסוס ,"מאשים"תמריץ שלילי כבד לשמש כ כך נוצר.  ההגנה על חפים

 .מעשי ניכר לעמוד בדרישה

התבקשו ורוכזו בני הקהילה , מאשים פורמליבהיעדר .  ההוכחה הבאה היתה באמצעות עדים חלופת

דרישה :  גם כאן הוצב רף גבוה להרשעה  .זהות העברייןעל או /להעיד תחת שבועה על ביצוע הפשע ו

האחריות האישית מלוא לא נטלו על עצמם את אמנם העדים  .מקרב הקהילה עדים מספר מסוים שלל

לנוכח , כות שבועת השוואלנקמה ומהשמחשש הל נכונותם להעיד נצמדו אגם  ךא, בנטל ההוכחה לשאת

חלופות .  קרב-דועל מהימנות העדים באמצעות חיובם בוא תיגר נאשם לקרלעתים התאפשר ל.  טעות

וכנגדה האפשרות לאדם בעל מעמד גבוה לנקות , ודאה של הנאשםהההוכחה השלישית והרביעית היו 

רק במקרים   44(."Purgative Oath by a person of high social standing")מו באמצעות שבועה את עצ

ניתן היה לשקול את , חלופות ההוכחה הללומ חתא על יסודבהליך ה ההכרעה שבהם לא התאפשר

 .  הקיימות ת הראיותעוצמפנייה זו כשלעצמה דרשה הערכה של .  הפנייה לטקסים לצורך עיגון ההרשעה

ההליך כלל בחינה של   .יםככלל רציונאלי והי שקדמו להחלת הטקסים פרנקלין מדגיש ששלבי ההליך

 probabilis -ו( תואם למציאות) verisimilisביטויים כגון השימוש ב מצויהראיות וכבר בתקופה זו 

בפרט  הכנסייה הקתולית.   עדויות ודיותןהערכת הכעדות להליך לוגי ופרגמטי של ( אמין, מסתבר)

הטקסים לא היוו אם כן חזות   45 .העדיפה את ההוכחה באמצעות עדים על פני השיטות השבטיות

אלא שבהם לבדם , לאיסוף ראיות ומידע ויישום של היסקים לוגיים כלל מאמץההליך .  השיטה כולה

הפנייה  -לשם כך התחייבה עמידה באחת מן החלופות הפורמליות ובהיעדרן .  לא ניתן היה לעגן הרשעה

 .אל טקסי משפט האל

 התכליות של טקסי משפט האל  2.2.2

 .  הטיעונים שהוצגו לעילהכולל ניתן לשוב אל  הליךטקסים במסגרת המיקומם של ה לאור הבהרת

-ערך ההגנה על חפים באמצעות הצבתם של דרישות ראייתיות את ניסיון להכילן הבאפיו, ראשית

הטקסים המזוהים עם משפט התקופה יושמו .  ככלל, נוקשות יחסית לעיגונה של הרשעה פורמליות

אולם נותר החסר הפורמלי , במקרים שבהם נוכחו מצד אחד שישנן ראיות משמעותיות לאשמה

                                                           
42
 Normal criminal procedure":  מסתמך בנקודה זו במישרין על בארטלט כך שוויטמן, ו אינה שנויה במחלוקתהבהרה ז 

in the early Middle Ages hinged upon the appearance of an accuser, who brought the charge, offered to prove 

it, and took the consequences for failure to do so"  .71, שם  .Bartlett , 29, 37לעיל הערה. 
43

לעיל  Whitman' לפיתוח והדגמה ר.  לנוכח טעות, היה מדין האל והייסורים בעולם הבא, בכל מקרה, החשש העיקרי 
 .71-71, 01הערה 

44
 .10, שם 
45

 Franklin , בכתבים כנסתיים מן התקופה ניתן למצוא ביטויים כגון    .ומובאות שם 03, 1לעיל הערה"likely 

suspicions", "likely indications, "probable defenses" ,וכו'. 
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או , הודאת נאשם, לנוכח היעדרם של מאשים 46(לשיטתו של פרנקלין)או הספק ( לשיטתו של וויטמן)

, בהוכחה שהסתמכה על ראיות נסיבתיותבדרך כלל דובר , במושגים של ימינו.  הדרושה עדיםכמות ה

שימשה כגורם מרתיע  לטקסיםהפנייה השיורית קיומה של אפשרות , בנוסף.  ללא עיגון בעדויות ישירות

 בסכסוכים ממוניים כלל ההכרעה  47.שתמרץ מיצוי של הליכי הוכחה או הסדרה אחרים של הסכסוך

:  בדיני הנפשות  יש לשים לב לפיצול המפלה בין בני המעמד הגבוה לבין פשוטי עם.  רהתמרץ פשהשיורי 

ואילו בפני  48בני המעמד הגבוה עשויים היו במקרים רבים לנקות עצמם מן האשמה באמצעות השבועה

טקסי משפט באמצעות " לנקות עצמם מן החשד"פשוטי העם היתה הברירה בין הודאה לבין הניסיון 

 . הזדמנות בהצלחההבמקרים רבים נוצלה   .האל

הגדרת סטנדרט של דיות ראיות לרבות ב, "חקר העובדות"פונקציה של הבין מבחינה  שנייההערה הה

נובעת " הנוחות המוסרית"גם תכלית .  "מוסריתהנוחות ה"השגת פונקציה של הלבין , לצורך הרשעה

דווקא היראה מפני  ,באופן אירוני  .מן ההכרה בחומרתה המוסרית של הרשעת הנאשם החף מפשע

הצורך בטקסים היה .  ברקע ההיזקקות לטקסי משפט האל נטילת האחריות המוסרית היא שניצבה

טקסי וויטמן מדגיש שהשגיאה ההיסטורית בפרשנות .  מובהק לנוכח חסרונו של אידיאל שיפוט אנושי

ו קסום לגלם את חקר מיסטי אתייחסות אליהם כאל הליכים שנועדו באורח הב טמונה משפט האל

בקהילות  הטקסים הונהגו.  הוא מסיק שזו מעולם לא היתה תכליתם  49."פתרון חידה"כ, האמת

.  לביצוע העבירה ולזהות מבצעה אשרב, אם בכלל, במצבים בהם לבני הקהילה היה ספק מועט, קטנות

היתה קיימת רמת בטחון מצבים בהם : "fama"היו מצבים של  טקסיםהמקרה הפרדיגמאטי לשימוש ב

 מקרב הקהילה אנשיםאו מספיק " מאשים"שנמצאו מבלי , גבוהה יחסית ביחס לאשמתו של הנאשם

 נטילתמהשופט או איש הכנסייה להגן על  הטקסים נועדו במצבים אלו. הסכימו למסור עדות בשבועה

:  וריון פיטר בראוןבמילותיו של ההיסט  50 .לקביעת האשמה לנוכח הראיותמוסרית -הדתיתהאחריות 

"The ordeal served to shift the 'odium of human responsibility' to God".51 

מעוררת , גם לאור כל ההסתייגויות, לשם עקיפת הדרישות הפורמליות  fama -ההידרשות למושג ה

רמת היא מעידה על .  במהופך לחזקת החפות, היא מעידה על הליך שנוהל על בסיס הנחת אשמה.  בעיה

הותירה פתח להשפעת לחץ גם היא .  לערובות וללוגיקה שהשיטה עצמה הגדירה נמוכהמחויבות 

קטואלית לקויה ועל קושי בסיסי היא מעידה על תשתית אינטל.  שחיתות ושרירותלוגם , ציבורי

צרה יי ,כפי שניתן לשער, השיטה.  להתמודד עם הדילמה המעשית והמוסרית של ההגנה על חפים

ששירתו  מובחנתהדגשת הפונקציה האך . הן של הרשעות חפים והן של זיכוי אשמים, טעויות רבות

                                                           
46
 .לעיל 35הערה ' ר 
47
 Franklin , 03, 1לעיל הערה. 
48

 The medieval sources reveal a strong preference for the resolution of disputes":  וויטמן מדגיש זאת מפורשות 

through such a purgative oath;  if at all possible, a dispute should be resolved in that way.  Yet an oath was 

not always available.  Low-status persons could not clear themselves by oath at all;  and high-status persons 

sometimes refused to do so.  Consequently an alternative was needed".  .Whitman , 11, 01לעיל הערה. 
49
 .11, שם 
50

ות נבמציאות של קהילות קט המושג נולד:  יש להידרש למספר אבחנות ביחס לתקופה  fama –הבנת מושג ה צורך ל 
, נסיבתית ,ייצג הסתברות גבוהה" הידע הקהילתי.  "ומקומיות שבה בדרך כלל היה קושי מועט יחסית לפענח פשעים

היו תמריצים שליליים משמעותיים , להיפך)לא ניתן היה כאמור לכפות על עדים למסור עדות , בניגוד לימינו.  לאשמה
הערכה של ראיות נסיבתיות או עקיפות והכרעה פונקציה של השיפוט לא כללה באופן רשמי  מלאכת, בעיקר(.  מסירת עדותל

, במצבים בהם היתה קיימת זמינות ונגישות קלה יחסית לראיות מרשיעות במושגים של ימינו גםהמשמעות היא ש.  לאורן
 .11-71 ,01לעיל הערה , Whitman' ר.  חסר פורמלי לנוכח דרישות ההוכחה הפרוצדוראליות שנהגו בשיטהלעתים נותר 

51
 Peter Brown, Society and the Supernatural:  A Medieval Change in PETER BROWN, SOCIETY AND THE 

HOLY IN LATE ANTIQUITY 313 (1982) אצל  כמצוטטWhitman , 57, 01לעיל הערה. 
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ואפשר , יית הרשעת החפיםגילוי אדישות כלפי בענבעו מ לא םטקסי המבחן דרושה כדי להמחיש שה

לנוכח , הבעיות הרבות שייצרה השיטה גרמו לזניחתה, מטבע הדברים.   אף להיפך, ליאשבאופן פרדוקס

 52 .ת אינטלקטואליתתקדמוביקורת גוברת וה

בשיעור לא מבוטל מן המקרים עמדו שבאופן מפתיע  מן המקורות עולההיא שהשלישית  ההערה

לפי  .לתכלית הפוכה של הטקסים עדותיש הרואים בכך !  וזוכו, Ordeals -הנאשמים בהצלחה במבחני ה

 הקיים לאדם שהמידע הם אפשרואלא , ם לא נועדו לבסס הרשעה לנוכח חסר ראייתימבחניהטענה ה

שבת עם ביקורות טענה זו מתיי.  הצביע בהסתברות גבוהה על אשמתו מוצא אפשרי אחרון של חסד

לכך מתווספים היבט   53.לאשמים רבים מדי להימלט מהדין אפשרה מתועדות על כך שהשיטה

גם פתח תהש  (הרי שלא בוסס על אבחנה רציונאלית ומהותית, גם אם פעל לקולה)ירותיות רהש

   54.ניפולציה ושחיתותלמ

ם שבהם השתמשו המקרימן המקורות ההיסטוריים קשה לאפיין תמונה ברורה ומדויקת ביחס לסוגי 

על כן קשה גם להציג טיעון עקבי לעניין ההתאמה בין הבסיס הראייתי   55.המבחןבני התקופה בטקסי 

מתועדות דוגמאות לפנייה , מצד אחד.  האובייקטיבי טרם החלתם לבין סטנדרט ההוכחה הנהוג בימינו

מתועד שימוש בהם במצבים של , מצד שני.  לטקסים לנוכח טענת הגנה עצמית של אדם שהרג את חברו

ותוך דחיית יישומם ככל  ואף זאת בהססנות רבה, משמעותיותות נסיבתיות מרשיעות הצטברות ראי

 –אינטלקטואלי והכרתי  –רציונאליות גורפת אלא של קושי בולט -ככלל התמונה איננה של אי  56.הניתן

 .  והאתגר שהיא מציבה ה על חפיםלהתמודד עם בעיית ההגנ
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באופן ישיר  Ordeals -הנוטה לפרש את ה, הנפוצה יותרמחייב התמודדות עם הפרספקטיבה ההיסטורית המוצג הטיעון  
פרשנות זו זכתה לאורך השנים לתמיכה רבה .   ככלים לחקר העובדות ביחס לביצוע העבירה ולזהות מבצעה:  וכפשוטם

הקיצוניות והפרימיטיביות .   מתוך עיון במחקרים הבולטים שהשפיעו על עיצובה הגורמים שביסוד השגיאה נחשפיםאולם 
כל אלו מעוררים באופן טבעי  – המשפט המודרני ממושגי הרב כל כךוהריחוק  בהם האלמנט המיסטי, ל טקסי משפט האלש

ההקצנה בתיאור .  פשוט מרתקת יותר, יתכן, ראיית מבחני האל כאמצעי לגילוי האמת הינה.  מימד דרמטי הניכר בפרשנות
 נלמד מתיאור, שבו מתמקד הניתוח של וויטמן, נוסףגורם .  יםבהקשרי טיעון רב, משרתת את האפקט הדרמטי מרכזיותם

מחקרו של הראשון הוא  .עליהם מסתמכים רוב הכותבים בנושאנדה שעמדו בבסיס המחקרים המשפיעים ש'העניין והאג
 ,Grimm, Deutsche Mythologie, 3d ed. (Gottingen: Dieterich, 0135משנת , "האחים גרים"מתהילת , יעקב גרים

את ההתעניינות לפי וויטמן ושיקף  05 -נכתב בשיאה של התקופה הרומנטית בגרמניה של המאה ה ספרו של גרים. (1854
הכמיהה לעולם אובד של "ואת , בפרט בנצרות, ריטואליים ומיתולוגיים ,הרבה של כותבי התקופה בהיבטים היסטוריים

, להבליטוה סביב המוטיב המיתולוגי וכיוונה מלכתחילה חילהתיזה המחקרית של גרים סבה מלכת".  תמימות פרימיטיבית
-פורסם על מכלכאשר המחקר המשפיע , בעיקר בגרמניה, נטייה פרשנית זו נטתה לחזור על עצמה ולהתקבע.  ולחיוב דווקא

רוח "נכתב ב, טקסי משפט האלהמצוטט ביותר בנושא שהינו , חיבור זה.  לעיל 37הערה ' ר, 0515בשנת  Nottarpידי 
 לחשוףהיתה  Ordeals -המטרת כי בעמודי הפתיחה לרבות בהצהרה , 11 -של המאה ה 11 -וה 31 -של שנות ה" הנאצית

"degenerate members of the volk". נוטארפ ביקש לשאוב השראה והצדקה מה- Ordeals ,חבר בריא מן :  כביכול
 אשר העיד עלבאופן צפוי , ואילו החלשים נכנעו ,הטקסיםשל  מסוגל היה לעמוד באתגרים הפיסיים, בטוח בחפותו, הקהילה

בדרך זו .  יםהמקורות ההיסטורי הצגת ניתוח יסודי ומפורט לכאורה של שלדרך נדה זו ב'פ שאף לגבות אגרנוטא . נחיתותם
השגיאה של תיאור הטקסים .    שנהגו במשטר הנאצי "פשעים ללא עדים"להצדיק דרכי חקירה קיצוניות של הוא ביקש 

עמדה ביסודם של שני המחקרים המשפיעים הללו ושגיאה זו אומצה והונצחה גם , בהיעדר ראיות, כשיטה לחקר העובדות
אך , ת הקשר האמור כמסקנה מובנת מאליהא והניחהמחקרים הללו למעשה . 37לעיל הערה , Bartlett בספרו המשפיע של

.   כשהם נקראים בהקשרם השלם קנה זו פשוט אינה תואמת את המקורות ההיסטורייםשמס ,כאמור, וויטמן מדגיש
' לדיון מפורט ר.  בפרשנות מוטהלוקים באנאכרוניזם ו, נוטארפ ובארטלט, לשיטתו של וויטמן המחקרים של גרים

Whitman , 17-70, 01לעיל הערה    . 
53
 .Franklin ,11;  15, שם 
54

 Like the other methods of proof it decayed;  and for very similar reasons.  It":  'טענתו של הולדסוורת' ר 

opened the door to corruption".  ;Holdsworth , בציטוט , 555, 3לעיל הערהHENRY CHARLES LEA, SUPERSTITION 

AND FORCE:  TORTURE, ORDEAL AND TRIAL BY COMBAT IN MEDIEVAL LAW 404, 405 (1870). 
55

 Our records are spotty and unreliable.  They are also distorted by various biases.  We":  וויטמןכפי שציין  

cannot be sure that we have any accurate sense of the real domain of the judicial ordeal", Whitman , לעיל הערה
01 ,15. 
56
 .13-15,שם' רדוגמאות לסקירת  
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 ירידת קרנם של טקסי משפט האל  2.2.2

של המיסטיקה  כזניחתן, תרציונאלי כהתפכחות השיטהטבעי ונוח היה לדמיין את ירידת קרנה של 

גם כאן התמונה אלא ש.  כמהלך שנבע בעיקר מדאגה לגורלם של חפים מפשע וא, והאמונות הטפלות

מן השינוי המשמעותי שחל בתקופה שמחציה השני של אמנם אין להתעלם .  ההיסטורית מורכבת יותר

  57".רנסאנס"ואף כ" המהפכה הגרגוריאנית"תקופה הידועה בתור ה  ,01 -ולאורך המאה ה 00 -ה ההמא

:  במילותיו של פרנקלין.  תקופה זו כנקודת מפנה של ממש בהיסטוריה המערב אירופאית נהוג לתאר

"Then in the late eleventh century there was an outburst of energy and confidence seen before only 

in Periclean Athens.  The suddenness of the change must be emphasized:  "It all happened in a 

single lifetime'.  Change was everywhere"
היתה זו תקופה של התפתחות חברתית וכלכלית .  58

אינטלקטואליים בעלי  של הולדת האקדמיה ושל שינויים, של צמיחת מרכזיים עירוניים, מהירה

למושגי  בהתייחס משמעותי שיחבתקופה זו גם נשתכלל  . בפרט בתחומי הלוגיקה והמשפט, חשיבות

היתה .  בחשיבה ובפרוצדורה המשפטית משמעותית גם התפתחותהובילו ל שינויים אלה  59.ההסתברות

, כנסייתיות משמעותיותשל רפורמות , זו גם תקופה של התעוררות והתפתחות של מבני כח שלטוניים

   60.שבהם ניכרה גם השפעת הרצון לחזור אל ימי תור הזהב הרומי

שהתבססו על הדגשת  Ordeals -ברוח אופטימית זו אכן ניתן למצוא גם ביטויים לטיעונים נגד שיטת ה

מסביבות שנת  Peter the Chanterשל  המפורסם מביניהם הוא נאומו.  הדאגה לגורלם של חפים מפשע

ליות למקרים מובהקים אשנאחזה בדוגמאות אנקדוט ,מושחזת רטוריקה ניכרת בנאום  0111.61

ממסע  "הקורבן"כדוגמת אדם שהוצא להורג בגין רצח כשלאחר מכן חזר  -וצורמים של הרשעות חפים 

שדבר האלוהים , כביכול, כנגד הצפייה, ספקנית, הנאום מסמל רוח אחרת.  צליינות כשהוא בריא ושלם

הנאום גם כולל תביעה לביסוסן של הרשעות אך ורק על שיקולים רציונאליים ועל . ל את החפיםיצי

  :רמת הוכחה גבוהה במיוחד

"No one ought to tempt God when he has rational courses of action… If the miracles 

the Lord promised in the Gospel… are not guaranteed how can these ordeal miracles 

be guaranteed to happen or have their result? ... In doubtful cases sentence should be 

withheld, especially in capital cases, where there should be no proceeding merely 

conjecturally or probably but only judging with reasons transparent and clearer than 

light".    (והוספ ותהדגש) 

המסמן לכאורה וחפים  הנסמך על אידיאל ההגנה על ,03 -מתחילת המאה ה ,היסטורי נה בפנינו נאוםה

אלא שניצוץ זה של אופטימיות אינו מבטא את התמונה .  תפנית אינטלקטואלית ואידיאולוגית חשובה
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הכלכלי והפוליטי בפרט , מתייחס לתקופה של שינויים משמעתיים במבנה החברתי 01 –וה 00 –של המאות ה" רנסאנס"ה 
התייחסות השגורה ה בינו לביןלהבדיל יש .  במערב אירופה ונקשר להתפתחות בתחומי החשיבה הפילוסופית והמדעית

 .01  -בשלהי המאה השהחל באיטליה התרבותי והאמנותי  "רנסאנס"ל
58
 Franklin,  01, 1לעיל הערה. 
59
 .שם 
60
 Whitman , 53, 01לעיל הערה. 
61

 PETER THE CHANTER, VERBUM ABBREVIATIM, in JACQUES-PAUL MIGNE (ed.), PATROLOGIA LATINA 78 

 .11, 1לעיל הערה , Franklinמובא אצל , (1855)
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טקסי משפט עמדו למעשה ביסוד ביטולם של  , לא פחות דומיננטיים, שיקולים נוספים.  בשלמותה

 .לעתים להיפך.  ולא כולם מתקשרים לדאגה לגורלם של חפים, האל

 0105נית הרביעית משנת אדה הלטריעל אף זיהויה של החלטת הוע, היתה נקודתית שיטה לאזניחת ה

, הלכה למעשה  62.תתף בטקסיםכהחלטה הכנסייתית ההיסטורית שאסרה על נציגי הכנסייה להש

 –לאורך המאה השהצטברו דעך באופן הדרגתי על רקע הסתייגויות וחוסר אמון  בטקסיםהשימוש 

 מתגרה"נקבע שהפנייה לטקסים .  היו דתיות Ordeals -הסיבות העיקריות לביטול ה   00.63

לוח הזמנים של בני האדם נתפסה בהתאם ל "אילוצו לבצע נסים"וקריאה לאלוהים ה  64".באלוהים

יסוד הנמקת החלטת בעמדה נוספת סיבה משמעותית .  כאסורה בתכליתמנקודה היסטורית זו ואילך 

סי משפט האל ייה המקיימים את טקהחשש מפני הכתמת אנשי הכנס : ית הרביעיתהועידה הלטראנ

שני   (."Judgments of blood"כהחלטה האוסרת  נודעה ההחלטה)בדמם של המורשעים המוצאים להורג 

אלא , ביחס לטיבו או למהותו של הצדק מהדאגה( לפחות באופן ישיר)לא נבעו הנימוקים המרכזיים 

השינוי שיצרה הכרעת הוועדה הלטראנית הרביעית היה בעל .  מהרצון להגן על טוהר הכנסייה ונציגיה

עדים , שכן הוא שלל את מקור הסמכות השיורי להכרעה במשפטים בהיעדר מאשים, משמעות מהפכנית

הפיצול  ,כפי שנראה, מכאן החל.  רכת המשפטשינוי זה חייב עיצוב מחדש של מע.  בשבועה או הודאה

 .  בין התפתחות משפט הקנון הרומי בקונטיננט לבין המשפט המקובל באנגליה

 -ה שנלוו לביטול, וקשורות זו לזו מעשיות, ממקורות התקופה ניתן ללמוד על שתי סיבות נוספות

Ordeals  .דעכה[ השיטה]מאד דומות ומסיבות , כשיטות ההוכחה האחרות:  "'כך מתאר הולדסוורת  .

מייטלנד מצא מקרה , 0105לבין  0110בין .  הרשעות היו קשות להשגה.  היא פתחה את הדלת לשחיתות

לרעה שימוש  מקרים של  65".לא הוביל לזיכוי הנאשם[ ordeals -השימוש ב]שבו [ באנגליה]אחד בלבד 

צלחתם של ביקורת לנוכח הגם  הבבסיס הקריאה לזניחתה של השיטה עמד.  בסמכות הפכו נפוצים

 Peterכנגד דבריו המצוטטים של .  מאשר החשש לגורלם של חפים מפשע לא פחות ,אשמים לחמוק מדין

the Chanter  של המלך , מוכר נוסףבולט התסכול המתבטא בציטוטWilliam Rufus 01 -מהמאה ה ,

עברו כולם את ( שנחשבו חמורות במיוחד בעיניי המלוכה" )עבירות יער"אנשים שהואשמו ב 51כאשר 

 66:וכך צוטט המלך".  ברזל הלוהט"מבחן ה
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החלטות  לצורך קבלת, ן שברומאאועידות של ראשי הכנסייה הקתולית בארמון לטר ארבעכונסו  0105 -ו 0013בין השנים  
 נית הרביעית קוימהאהועידה הלטר.  (01 -ועידה חמישית קוימה במאה ה)מהותיות ביחס לפועלה של הכנסייה הקתולית 

 .היתה בשיאההקתולית ה יכנסיהשפעה הדתית והמדינית של ההשבה , כהונתו של האפיפיור אינוקנטיוס השלישי בתקופת
63

.   53, 01לעיל הערה , Whitman.  לחלוטין אלא כעבור מאות שניםהשימוש בטקסים לא נפסק אמנם במקומות מסוימים  
משקלה מגם הקומפרוגציה איבדה  ,בדומה.  נשללו מן הטקסים מקור התוקף והסמכותבלעדי החסות הכנסייתית , אך ככלל

. 11, 1לעיל הערה  ,Franklin".  לאחר רציונליזציה"גם זאת , "קו הגנה שני"כ לבדב לעתים רחוקות נעשה בה שימושו
יושמה באופן מקיף  0111שנת החל מו ,0105בצו של המלך הנרי הרביעי משנת  השימוש בטקסי משפט האלנאסר  באנגליה

נמשך מעת לעת , ordealשגם הוא סוג של , קרב-השימוש במשפט באמצעות דו ,עם זאת.  שיטת המושבעים הראשונית
 .551, 3לעיל הערה , Holdsworth.  0105באנגליה רק בשנת  ונאסר באופן מוחלט

64
 Whitman , 53, 01לעיל הערה  ;Franklin , 11, 1לעיל הערה. 
65

  Holdsworth , בהסתמך על    559,  , 3לעיל הערהFREDERIC WILLIAM MAITLAND (ED.), SELECT PLEAS OF THE 

CROWN:  1200-1225 75 (Selden Society, 1888)  ; כי טקסי משפט האל חוקרים היסטוריים העלו את ההשערה מספר
 Margaret H. Kerr, Richard D. Forsyth, and Michael.  נקיטת רחמים כלפי הנדון כדי לאפשר, לא פעם" סודרו מראש"

J. Plyley, Cold Water and Hot Iron:  Trial by Ordeal in England, 22 J. INTERDISCIPLINARY HISTORY 573, 

578 (1992). 
66

 R.C. VAN CAENEGEM (ED.), ENGLISH LAWSUITS FROM WILLIAM I TO RICHARD I, Lawsuit no. 150, 1:122 

(Selden Society, 1991) ;  גם ' רHoldsworth , 555, 3לעיל הערה. 
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"What is this?  Is God a just judge?  Perish the man who after this believes so.  For the 

future, by this and this I swear it, answer shall be made to my judgment, not to God's, 

which inclines to one side or the other in answer to each man's prayer". 

שתחת , מצויה במימרה שהותיר לדורות האפיפיור אינוקנטיוס השלישי נוספתאינדיקציה משמעותית 

באופן , כך  Ordeals  :"It is in the public interest that crimes not go unpunished".67 -הנהגתו בוטלו ה

את יעילות הלחימה  שפרעל רקע אווירה של רצון לבין השאר   השיטה נזנחהמתברר כי , שעשוי להפתיע

לא בהכרח  ,בימי הביניים המאוחרים טות ההוכחה הרציונאליות יותרהמעבר לשיגם , וכך.  בפשיעה

המעבר .  מחויבות גבוהה יותר להגנה על חפיםאו על , במצבם של הנאשמיםינוי לטובה אותת על ש

 .אתגרים לא פשוטים, כפי שנראה, הותיר

 מסקנות -תקופת טקסי משפט האל   2.2.2

פגמיו היסודיים של משפט התקופה ברורים .  תובנות עיקריות כמהאסכם את ההתייחסות לתקופה ב

ובאלימות  יותהאשמה מבוססת הפחד שלאורה קוים ההליך וכלה בשרירות הנחתמ, ומרחיקי לכת

בשיטה פרימיטיבית זו דמותו  אפילוניסיתי להמחיש כי , בכל זאת.  ולו במקרים הקשים, שאפיינו אותו

גם בתקופה זו לא הפגין המשפט אדישות כלפי אידיאל ההגנה על .  של הנאשם החף מפשע היתה נוכחת

, הרציונאליות של שיטת ההכרעה השיורית-חרף אי.  יטויים מעשיים לעקרון העדיפותהוא כלל ב.  חפים

.  מן החשש הכבד מפני השלכותיה המוסריות של הרשעת השווא גם היא נבעה, הרי שבאופן פרדוקסאלי

לא השכילה ליישמן באופן אף ש, השיטה גם ניסתה לעגן ערובות פרוצדוראליות ושל דיות ראייתית

ר שכבר בתקופה זו נשמעו קולות ביקורתיים ביחס למידה שבה מקיים המשפט הפלילי את ניכ.  יעקב

 .ההגנה על חפיםההצלחה בענישת עבריינים ו:  שתי התכליות שביסודו

הכרתית מחוסר בשלות בראש וראשונה נבעו הפערים והעוותים בהקשר של ההגנה על חפים 

התניית ההרשעה ומחמיר להוכחת אשמה התבטא בהרצון להציב סף רציני , כך.  אינטלקטואליתו

מעשיות נוצרו -בלתיכהדרישות משהתבררו  . שכנגדן איום מוחשי, דרישות פורמליות נוקשות לכאורהב

ניכר החשש , כל אימת שלא התאפשר העיגון בדרישות הפורמליות הנוקשות.  שיטות משונות לעקיפתן

והן , יכולתשל , לות התבטא הן כשאלה הכרתיתחוסר הבש.  מפני הסתמכות על היסקים ראייתיים

נעדרו לחלוטין אידיאל השיפוט האנושי .  ליטול את האחריות להכרעה מוסריתהסמכות הכשאלה של 

השילוב בין ההכרה ברצינות החשש להרשעת חפים לבין חוסר ".  שכנוע פנימי"והיזקקות למבחנים של 

 ות חלק מן ההסבר להידרשות השיורית לטקסיםלפח מהוה ,המתואר והרתיעה מפני הכרעה הבשלות

.  מצד שני, ה שהיו מופקדים על ההליךיהגנה על אנשי הכנסיבצורך ול, מצד אחד, לצורך תיקוף ההכרעה

האמונה של החשיבה ובהתאמה לדפוסי , משמעותית הטקסים ביטאו גם תכלית אקספרסיבית

היא מספקת המחשה  ובכל זאת, ינושיבה של ימחהשיטה כה מרוחקת וזרה במושגיה ל  .התקופה

וזאת לצד , חשובה לאופן שבו נזקקת שיטת משפט לאידיאל סמכות המעגן ומתקף את הכרעותיה

 .  אידיאל האמת ואידיאל ההגנה על חפים

 

                                                           
67

 Rei publicae interest, ne criminal remaneant impunita" ,R. Fraher, The Theoretical":  ובמקור הלטיני 

Justification For the New Criminal Law of the High Middle Ages, UNIV. OF ILLINOIS L.R. 577, 595 (1984) 
 .11, 1לעיל הערה , Franklinכמצוטט אצל 
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 (לספירה 26 -עד המאה ה 22 -המאה ה)תקופת ימי הביניים   2.2

הניסיון לאפיין את המעמד של עקרון ההגנה על חפים מפשע  במשפט של תקופת ימי הביניים האמצעית 

והמאוחרת נתקל בקושי הנובע מן הפער העצום שבין ההתקדמות המושגית והחשיבתית שחלה בתקופה 

מצד אחד ניתן לזהות בתקופה זו .  מתקבלת פרספקטיבה של ניגודיות.  לבין היישום המעשי, זו

ניתן .  הוכחתית ופיתוח של שיח ראייתי רציונאלי-התפתחות משמעותית בתחומי החשיבה הלוגית

איכותית )של רמות הוכחה ודיות ראייתית , גם אם ראשוניים, להתרשם מפיתוחם של מושגים בסיסיים

למרות רוח הקדמה האקדמית , מצד שני".  עקרון העדיפות"וביטויים מגוונים ל( וכמותית

 שבהבתקופה )המושגים הדתיים נותרו דומיננטיים , טואלית בתחומי הלוגיקה והמשפטוהאינטלק

בשילוב עם המשך החיפוש אחר מקורות ו(  הגיעה הכנסייה הקתולית לשיא כוחה באירופה המערבית

 .חקירה ומשפט של הליכי םעל עיצוב באופן משמעותי הם השפיעו , סמכות לעיגונן ותיקופן של הרשעות

דווקא העוותים הצורמים בהקשר של  במיוחד בולטים, זיהוי התקדמות מושגית לא מבוטלת צדל, וכך

בזמן .  בארצות הקונטיננט כשהמובהק מביניהם היה משטר ההודאות הכפויות ,מפשע גנה על חפיםהה

הרי שמבחינה מעשית שגור היה השימוש , שבמעמדו התיאורטי של עקרון ההגנה על חפים חל שיפור

תקופת ימי הביניים תרמה הן בחידושיה הרעיוניים והן .  ות שלא ניתן לפרשן אלא כרמיסתובפרוצדור

 .בעקבותיה מידה רבהבו, אחריהלמהפכה שהגיעה , ותיה המעשייםכישלונבלקחי 

פיתוחו :  ם בראי עקרון ההגנה על חפיםחשובימספר מוטיבים ל בסקירת המשפט של התקופה אתייחס

;  איכותי וכמותי הגדיר מושגים לביטוי רף הוכחהוהניסיון ל לוגיקה והסתברותהמבוסס על של שיח 

דילולה של ;  "הנוחות המוסרית"המשך החיפוש אחר מקורות התוקף והסמכות להכרעה ותכלית 

ס י ביחוהפילוסופהתנודתיות בשיח הציבורי ;  "פאניקה מוסרית"המחויבות להגנה על לחפים לנוכח 

ביחס  הגוברת בטותלוההת;  לחזקת החפות ביטויים ראשוניים וחלקיים;  דיפותלמעמדו של עקרון הע

 .המצפון והספק, למעמדם של הידע האישי

 התפתחות שתי שיטות משפט מובחנות באנגליה ובקונטיננט  2.2.2

בין המשפט  מסמנת את נקודת הפיצול ההיסטורי 0105החלטת הוועידה הלטראנית הרביעית משנת 

"( אינקוויזיטורי"ה)המושבעים שהתפתח באנגליה לבין המשפט לפי הקנון הרומי -המקובל מבוסס

את מאפייני הפיצול יש להבין על רקע האתגרים שנבעו מביטול אפשרות .  שהתפתח בארצות הקונטיננט

:  תי בעיותשלפתרון שיורי טקסים סיפקו ה, הסקירה שלעילהעלתה כפי ש .טקסי משפט האלהפנייה ל

החשש הדתי מפני ו, של מאשימים ועדים להעיד בשבועה םששסר הראייתי הפורמלי שנוצר לנוכח חהח

כל אחת משיטות , עם שלילת המקור החיצוני לעיגון ותיקוף ההרשעה.  ת דין אנושית בדיני נפשותחריצ

תה להסתמך באופן נטשיטת המשפט של הקונטיננט .  ות הללולבעימשלה המשפט אימצה פתרון חלופי 

קבעו את ש עוצבו ככללים פורמלייםשל השיטה הכללים הראייתיים רב .  דומיננטי על הודאות נאשמים

.  בגדרו של הליך אינקוויזטורי, וצה של הודאהללשימוש באיומים ובאמצעי כפייה לחיהתנאים 

.  תתה המוקדמגרסבשיטת המושבעים ב טקסי משפט האלהוחלפו , לעומת זאת, באנגליה

עדותם :  בתוספת חידוש, בשבועה מסור עדותשחויבו ל, מקרב הקהילה היו עדים במקור, "מושבעים"ה

נעשה לעתים .  על בסיס הידע האישי שלהם לקבוע את האשמהתפקידם היה .  היוותה גם את פסק הדין

מרמת  גם על רקע של חוסר שביעות רצון עוצבושתי השיטות .  המושבעים כלפיבכפייה  שימוש

לחימה החרפת הקריאות ל בהשגת הרשעות ואווירה ציבורית של טקסי משפט האלההצלחה של 
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המשפט הקונטיננטלי היה למשפט המבוסס על כפיית   :את תמצית האבחנה סיכם וויטמן   68.בפשיעה

 69.המשפט האנגלי היה למשפט המבוסס על כפיית העדים לשמש כמאשימים.  הודאות

לנוכח זמינותה של שיטת  ,יחסית באנגליה פשוט ההלטראנית הרביעית הי חלטת הוועידהה םיישו

 .שיטת המושבעים היתה לגולת הכותרת של המשפט המקובל  70.המושבעים כשיטה חלופית מוכרת

את עשר מושבעים ביטאה את דרישת ההוכחה המחמירה ו-אחד מפי שנים-הדרישה להרשעה פה

כעבור מאות שנים כזכות חוקתית בסיסית שביסוד תפיסת  הוכר העקרון.  מחויבות להגנה על חפיםה

 Bill of -אמריקאית וכאחת מן הזכויות הפוליטיות החשובות שבמרכז ה-ההליך ההוגן במסורת האנגלו

Rights  הפרוצדורה והמושגים   0750.71ומקבילו האמריקאי שכונן בשנת   0111האנגלי משנת

במקור היו שונים תכלית השוני מן המתכונת של מושבעים שבאמצעותם פעלו או הופעלו המושבעים 

.  פוסקים לנוכח סטנדרטים הוכחתייםתלוי ו-מעורבים וניטראליים המעריכים ראיות באופן בלתי-בלתי

ורמת  הראיות סוגלעניין כללים ועקרונות פותחו לערך לא  0111עד לשנת נהג שהליך המושבעים ב

העברת האחריות המוסרית  התכלית של עמדה ההליך סודבי  72.השכנוע הנדרשים לצורך הרשעה

לא נדרשה ש, בין פונקצית השיפוט חדהשיקף אבחנה  הליךה  73.אל המושבעים והדתית להכרעה

לספק את  גם:  הכפולהלבין פונקצית המושבעים שעליהם בעצם הושלכה החובה , להכרעה מצפונית

ישיר  היו בעלי ידע אישי, במקור, המושבעים  .הגם לקבוע את האשמוהעדות ולהתחייב לגבי מהימנותה 

  74.מושבעים הססנים להתיישר עם דעת הרוב ולהרשיע ץשיטות לאילוגם  לעתים הופעלו  .ביחס למקרה

עדות  -לכאורה  מחמירהשכן גולת הכותרת של הדרישה ההוכחתית ה, כבר כאן בולטת הניגודיות

שוב .  שחתר תחתיה באופן, לעתים באופן מאולץמומשה  -עשר מבני הקהילה -והכרעה מפי שנים

של עיגון , מתעורר היחס ההדוק שבין התכלית האפיסטמית של חקר האמת לבין התכלית הנבדלת

 75.ותיקוף ההרשעה
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.  התקופה התאפיינה גם במעבר למרכזי התיישבות גדולים יותר שחידדו את הצורך בטיפול ממסדי אפקטיבי בעבריינות 
 It is in the":  כוללים את דבריו של האפיפיור אינוקנטיוס השלישי לפיהם 03 –ביטויים ממחישים שנשתמרו מהמאה ה 

public interest that crimes not go unpunished" ,והתבטאות של הנזיר  ; לעיל 67הערה ' רVincent de Beauvais ,
.  התיאולוגיה המשפטית בכלל זא שללכתוב מסה שתסכם את ההיסטוריה של העולם והתיימר  0151שבסביבות השנה 

 We do not":  ביטא את הגישה שרווחה בקרב אנשי הכנסייה של התקופה"(. המראה הגדולה)" Speculum Majusבספרו 

want to neglect to discipline [criminals]] by inflicting upon them the punishments they deserve"  .ר '
Whitman , בהתאם לכך הדגיש החוקר .  ואסמכתאות שם 110, 051, 01לעיל הערהFraher  מטקסי משפט האלשהמעבר  

 Richard.  בעיקר כלפי בני המעמדות הנמוכים, המשפט יותר ביחס לאכיפתלשיטת העינויים שיקף גישה מחמירה וקשוחה 

Fraher, Conviction According to Conscience:  The Medieval Jurists' Debate Concerning Judicial Discretion 

and the Law of Proof, 7 LAW & HIST. REV. 23, 24 (1989). 
69
 Whitman , במקור  .51, 01לעיל הערה  :Compulsory confession  לעומתCompulsory Accusation. 
70

 Franklin , ניתן צו רשמי מאת המלך הנרי השלישי שהורה לשופטים למצוא דרך חלופית  0105בשנת .  11, 1לעיל הערה
על יסוד מיסודה של , תוך שנה נוספת".  אש ומים"להכרעת משפטים לנוכח האיסור הכנסייתי על משפט באמצעות 

עוצבה שיטת , מזה כמה עשרות שניםאחיד -שיושמה באופן בלתי Jury of Presentation –או ה  Proto-jury –פרוצדורת ה 
לעיל , Whitman' לסקירה מפורטת של מקורות השיטה ר.  כתחליף לטקסי משפט האל, תה המוקדמתגרסהמושבעים ב

 .011-031, 01הערה 
71
 The Bill of Rights (Eng.)  ;U.S. Const., art. 1-10. 
72

 Franklin, , התייחס עדיין אל מושבעים שיתכן שיש להם ידע  0111 –שכתב בשנות ה , סיר מתיו הייל  ;11, 1לעיל הערה
 MATTHEW HALE, HISTORIA PLACITORUM CORONAE:  THE HISTORY OF THE PLEAS.  אישי ביחס לעובדות המקרה

OF THE CROWN 2: 313 (E. and R. Nutt and R. Gosling, 1736). 
73
 Whitman , 011-015 , 01לעיל הערה: "…common law judges were eager to 'cast the quarrels upon the jury" . 
74

במקרים אחרים יושמו שיטות של .  (attaint for perjury)מושבע סרבן עלול היה להסתכן בהעמדה לדין בגין עדות שקר  
"afforcing the assize" ,013-011, שם' לפירוט ר.  יאת המשובעים ללא מזון ומים עד למתן פסק הדין המרשיעכגון כל. 

75
היא .  אותה הפונקציה שמילאו טקסי משפט האל לפניה למלא אתנועדה הכרעת המושבעים במקור , לטענתו של וויטמן 

ה היתה שלעתים סלכן התפי.  לא פותחה כאמצעי לחקר האמת אלא כדי לעגן ולבסס את מה שנחשב לידוע בקרב הקהילה
.  לכת-טענתו של וויטמן מרחיקת.  55, שם.  הכרעתם בשבועה-יש צורך לתמרץ ואף לאלץ את המושבעים למסור עדותם
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שיטת המשפט נוצק גם הבסיס לשאלות שילוו את  ,במרכז ההליך ה הכרעת המושבעיםמרגע שהוצב

" וודאות"טיבם של הידע ושל המה  ?ו את החלטת המושבעיםפרמטרים ינחאילו :  המקובל מכאן ואילך

, שאלות אודות המצפון ?הנדרשים לצורך הרשעה שמשמעותה במקרים רבים הוצאתו של אדם להורג

היו , ההכרה בחשיבותן של השאלות הללו וההתחבטות לגביהן.  רמת השכנוע הפנימית ופועלו של הספק

 .ברה ובטבעו של ההליךהדרגתיות והתגברו במקביל לשינויים בח

הרי , חלופי זמין היה מצוי באנגליה דגם פרוטוטיפי טקסי משפט האלבעוד שעם ההחלטה על ביטול 

המשפט .  של שיטת משפט חדשהלעיצובה  עד ם נוספיםבארצות הקונטיננט נדרשו זמן ותהליכיש

נשבה והשפיעה רבות רוח אינטלקטואלית חדשה , עם זאת.  העיקרי של התקופה היה משפט הכנסייה

:  אקדמית חסרת תקדים בסקירתו תנופה דגישמפרנקלין .  החשיבה המשפטית של התקופה על

תורגמו  0111שנת לעד ;  יוסטיניאנוסשל  Digest -התגלה בספרייה איטלקית ה 0171בסביבות שנת 

;  ואפלטוןתלמי , אוקלידוס, ביניהם אריסטו, כתביהם של הוגי הדעות החשובים של העת העתיקה

דור ראשון של חוקרים ופרשנים ;  בבולוניה, הוקמה האוניברסיטה הראשונה 00 -לקראת סוף המאה ה

  76.והמשפט הרומי בכללו Digest -פנו לניתוח ה ,"(כותבי בין השורות)" "glossators" -ה ,משפטיים

.  ה וההוכחהאודות מושגי הלוגיקמשמעותי ומעמיק חקר היסטורי ואקדמי ב התקופה התאפיינה

ובהשפעת המאמץ  תוך אימוץ דגם הקנון הרומי פיתח פרוצדורה משפטית המשפט הקונטיננטלי

  77.משפטית-האקדמי לפיתוח מושגי החשיבה הלוגית

האל הוביל לעיצובו משפט השילוב בין מקורות המשפט הרומי לבין החלל שהותיר הביטול של טקסי 

שהתייחסו לסוגיות כגון , ך מורכב של כללים ראייתיים נוקשיםשל הליך משפטי שהתבסס על מער

ו כפקידי ציבור הפועלים למען הקהילה ומופקדים על סנתפ םשופטיה .משקלן ודיותן של ראיות שונות

הרשעות בוססו על .  וודא פעולה דקדקנית בהתאם לכלליםה לתאחריות השופט הי.  שלטון החוק

ביסודה של השיטה .  שופטשל ההאישית  הדעל ללא זיקה, ההתאמה לדרישות המוגדרות בכללים

לפיה אין זה השופט המוציא , באימוץ משנתו של תומאס אקווינאס, עמוקה תיאולוגיתה נותרה תפיס

שאלות כגון דרגת השכנוע   78.הם שהרגוהו" העדים"או אף " המשפט"אלא שלהורג [ חף מפשע]אדם 

 –פילו הידע האישי שאפשר שיש לו ביחס לחפותו של הנאשם א, הספק המקנן בליבו, הפנימי של השופט

המחויבות להגנה על חפים   .לתפקיד ולאחריות המוטלים עליו, כל אלו נתפסו כבלתי שייכים לעניין

 .התבססה באופן מוחלט על הדבקות בדרישות הפרוצדוראליות והראייתיות המחמירות

.  זולת ביטול הפנייה השיורית אל הטקסים ,הוכחת האשמה נשמר כשהיהלסדר האפשרויות הבסיסי 

שמלוא הנטל כ, שהתחייב להוכיח את האשמה" מאשים"האפשרות הראשונה היתה התייצבותו של 

                                                                                                                                                                                
עשר מושבעים לא -אחד מפי שנים-יח שבבסיס שיטת המושבעים הקדומה והדרישה המחמירה יחסית להרשעה פהקשה להנ

הגישה המחקרית המקובלת יותר אכן מזהה את תכלית מוסד המושבעים .  עמדו שיקולים של הבטחת דיוק ההרשעה
למצער חשוב להכיר , יטמן כהסבר בלעדימבלי צורך לקבל את ההסבר של וו.  מלכתחילה כביטוי למחויבות להגנה על חפים

 .בצורך הכפול שעליו בא מוסד המושבעים במקור לענות
76
 .Glossators –תאר את התפתחות המשפט המודרני כמסורת רצופה מפרשנויות ה פרנקלין מ.  05-11, שם 
77
 ,The new Continental system was founded on the so-called romano-canonical practice of proof":  כך וויטמן 

which reached its first maturity during the thirteenth century, and which continued to lie at the foundation of 

Continental law for a half-millennium thereafter.  This new romano-canonical procedure grew up largely in 

the universities, and it breathed their air of logic and systematicity"  .Whitman , 55, 01לעיל הערה. 
78

   SAINT THOMAS ACQUINAS, SUMMA THEOLOGICA 2-2q. 64n. 7 (1274) אצל  כמצוטטWhitman ,51, שם. 
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 כישלוןנשא בתוצאות  המאשים 79."ברורה כאור השמש של מחצית היום"מוטל על כתפיו לספק הוכחה 

גם בארצות    80.נדיריםיחסית נותרו לשאת בנטל האמור המקרים שבהם נכונו מאשימים .  ההוכחה

ה לפיה עדותם סתפיהעל יסוד , באפשרות לכפות על עדים להעיד מסוימת התפתחותהקונטיננט חלה 

בהיעדר   81(.שכן השתיקה לנוכח הידיעה על ביצוע פשע מהווה חטא מוסרי)נחוצה כדי להגן על נשמתם 

המשפט של זוהה מ היתה זו שאיתה ,חדלכברירת מ, האפשרות השלישית, מאשים ועדים לצורך הרשעה

לרוב תוך שימוש , הליך אינקוויזיטורי שחתר לחלץ הודאה מפי הנאשם: ימי הביניים יותר מכל

 .תםטאיום בנקיבעינויים או 

ותהא  -בהם על מנת לחלץ הודאה מנאשם  לנקוטכמובן שעצם הרעיון של שימוש בעינויים או איום 

ך מנוגד לכל תפיסה ליברלית של הגנה על חפים בגדרו של ההלי -דרגת החשד כלפיו גבוהה ככל שתהיה 

הליך המכוון לייצר ראיות בדרך האיום והכפייה מנוגד לרציונאל האפיסטמי של חקר אמת .  הפלילי

הפגיעה כך נוספת ל. ולא לכבד אותו להתגבר על חסר ראייתיבבסיסו חתירה .  תלוי-אובייקטיבי ובלתי

ו מאפשר לזהות אינ מעצם טבעו ההליך האינקוויזיטורי.  הנאשםתלויות של -מוגנות הבלתיבזכויות ה

דווקא בגדרה של שיטה אלימה מעניין ש, יחד עם זאת.  מחויבות תקפה לאידיאל ההגנה על חפים

לניתוח הראיות בו כללים עוצ -להבדיל מהליך המושבעים המקורי במשפט המקובל  -ומעוותת זו 

שימוש או להצדיק לקדם  לא נועד ,מיסודו, ההליך האינקוויזיטורי.  וסטנדרטים לדיות הראיות

להבין את  ניסיוןעיון במקורות ו.  אדישות לאמת ולתכלית ההגנה על חפיםגילוי תוך , שרירותי בעינויים

 .הלוגיקה שעמדה ביסוד השיטה מחייבים מסקנה מסויגת יותר

 השיטה  82.שההליך האינקוויזיטורי התאפיין בתחכום אינטלקטואלי ובהבנייה נוקשה גורס וויטמן

פניה את ה תנותלה נועד מיסודומערך זה .  מחייבים מורכב של כללים ראייתייםהתבססה על מערך 

מרכזיותה של   83.הגדרת דרגות שונות ונבדלות של הוכחה לצורך הפעלתםתוך , לשימוש בעינויים

  .בלעדיה, מחוסר הנכונות להרשיע על סמך ההתרשמות מן הראיותההודאה וההתמקדות בהשגתה נבעו 

, כמאמר האפיפיור אינוקנטיוס השלישי)גבוה ככל שיהא , יסוד חשד הכלל שרווח הוא שאין להרשיע על

התפרש " חשד"מושג ה  solely on account of suspicion, however vehement.)"84":  'בתרגומו של הית

נקודת המוצא היתה הצבת דרישה הוכחתית ".  ראיות נסיבתיות"גם על מה שאנו מכנים היום כ

ביחס לפשעים שדינם מיתה דרישת משפט הקנון הרומי היתה .  מחמירה ונוקשה כתנאי להרשעה

עמידה בדרישה זו לא   85.("luce meridian clariores") "בהירות כשמש של אמצע היום"להצגת הוכחות 

, שהוגדרו הערכה חופשית של ראיות אלא בעמידה בדרישות נוקשות במסקנה שיפוטית לנוכחנתלתה 

הוכחה "הוכחה שכזו נחשבה ל.  מוזמים-בפרט הדרישה המחייבת לעדות של שני עדי ראייה בלתי

והרצון למנוע , הקושי המעשי לעמוד בדרישה מחמירה זו מצד אחד  86(."plena probation"" )מלאה

                                                           
79

 "clearer than the light of midday" ,ובמקור  :"[L]uce clariores". אצל מקורות' ר Whitman ,131-137, 051, שם 
 .01, 1ס "בה

80
, קרב-ת דולא נחשפו עוד המאשימים לאפשרות שהנאשם ידרוש עריכ 03 -וה 01 -שינוי ראוי לציון הוא שבמהלך המאות ה 

התמריצים השליליים האחרים כנגד נטילת אחריות כמאשים , יחד עם זאת.  סי משפט האלגם זאת בעקבות ביטול טק
 .  פורמלי נותרו כשהיו

81
 Whitman , 51, 01לעיל הערה. 
82
 .55, שם 
83
 .11, 1לעיל הערה , Franklin;  שם 
84
 JAMES HEATH, TORTURE AND ENGLISH LAW (1982).   
85
 .011, 01יל הערה לע, Whitmanמקורות המצוטטים אצל ' ר 
86
 .11, 1לעיל הערה , Franklin;  שם 
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חצאי "ביניים שרוכזו תחת הכותרת  דרגותלפתח  Glossators  -הוביל את ה, הרשעה על יסוד חשד בלבד

עדות  וכגון כאשר הוצג, מצבים מגווניםלשלל  המושג התייחס  (."semi plena probation") "הוכחה

כך נוצר .  "(סיבתיותראיות נ" - במושגים של ימינו)או סוגי ראיות וחזקות  בלבד בשבועה של עד אחד

 Digest -הקבעו ש Glossators -ה.  שקבע את הרף לשימוש בעינויים בדרגות שונות םמערך של כללי

על כך דרישה  פור עינויים רק במצבים שבם החשד כה משמעותי עד שרק ההודאה חסרה ואף הוסיתימ

הדרישה הראייתית של  ,ת במקורלפחוש טעןלנגביין ון 'ג  87.לאימות פרטי ההודאה לאחר שניתנה

המשפט האינקוויזיטורי לצורך עינויים לא פחתה מן הסטנדרט הראייתי שנהג במשפט המקובל לצורך 

, אמנם במושגים פרימיטיביים ,שאיפה בטאהשימוש בעינויים כדי לחלץ הודאה ש הוא הסביר  .הרשעה

שלו שהעינויים נועדו למלא את אותו התפקיד  לליתתיזה הכה בראי מציין וויטמן  88.וודאות להשיג

, במיוחד כלפי נאשמים בני המעמד הנמוך, הפעלת לחץ להודות:  משבוטלו ,טקסי משפט האל שמילאו

אלא באותם מצבים שכללו ראיות מובהקות אולם עדים היססו להצהיר , זאת לא למטרת חקר האמתו

 89.שבועהתחת 

בהתייחס למעמדו של עקרון ההגנה על חפים  הפנימיתבולטת הסתירה , תבפרספקטיבה היסטורי

 רציונאל ההגנה על חפים מאמץ האינטלקטואלי להכיל אתה נוכח יותר מאי פעם בעבר.  בתקופה

כדי התניית , באופן רעיוני רף ההוכחה המחמיר גובשבתקופה זו  .באמצעות פיתוח כללים ומושגים

כה נסמהיא .  בוסריתהאפיסטמולוגית היתה עדיין  התורה .  "וודאות"הרשעה בעבירה שדינה מיתה ב

השיטה .  המחויבות לערך ההגנה על חפיםל מצויה ברובד התיאורטי אב, על הצרנות מאד נוקשות

יצרה את המדרון החלקלק שאפשר י ,בהסתמכות על עינויים וכפייה, חה בתקופה זותהחדשה שפו

שהראיות )פרט בעבירות הקשות יותר להוכחה וב, תקופות ארוכותבמהלך , וכך.  מניפולציה והשחתה

נעשה  ,ידי הכנסיה או השלטון-על" סומנו"או בעבירות ש (הישירות להוכחתן בדרך כלל אינן זמינות

תנאים שנקבעו מייעודם המקורי ומן ה משמעותיתשימוש גובר והולך בעינויים גם תוך סטייה 

דוגמאות קשות במיוחד להרשעות שווא , הלכה למעשה, בכך סיפקה תקופה זו .מלכתחילה להפעלתם

 .ענישה סיסטמטית של חפים מפשעלו

תקופת ימי הביניים ייצרה אם כן שני מודלים משפטיים נבדלים למימוש מושג הוכחת האשמה 

בראי  נוכל לפנות לבחינת מספר מוטיבים, משעמדנו על עיקריה של כל אחת מן השיטות.  הפלילית

 .עקרון ההגנה על חפים ביחס לתקופה

 מושגי הסתברות ודרגת הוכחה, פיתוח שיח ראייתי  2.2.2

:  יסוד בתורת ההוכחה ההסתברותיתהמאמץ המשמעותי ללבן שאלות  הינו כאמורהמוטיב הראשון 

מהם התנאים ?  מתאפשרים על בסיסהאילו סוגי היסקים ?  מהם התנאים לקבלתה? מהי ראיה

כלל , 01 -וה 01 -בתקופה שבין המאות הבפרט , המשפט הקונטיננטלי ?מסקנה מרשיעה ה שללתיקופ

, כללי הראיה וההוכחה שפותחובדמות , התשובות שלהן זכו השאלות.  עיסוק אינטנסיבי בשאלות הללו

ההיסקים לעתים קרובות גורפים , ההכללות היו גסות מדי.  במושגים של ימינו בוסריות וחסרות היו

את השאיפה אך לא  וביטאמושגי היסוד .  מתוחכמת ואף פשטנית-החלוקה לדרגות הוכחה בלתי, מדי

                                                           
87
 .שם 
88

 JOHN LANGBEIN, TORTURE AND THE LAW OF PROOF:  EUROPE AND ENGLAND IN THE ANCIENT REGIME 9, 

15-16 (2006) 
89
 Whitman , 51-010, 01לעיל הערה. 



44 
 

אוסף של באת תהליכי ההיסק וההוכחה  סיון למצותיהנ.  היו מורכבים מספיק כדי להכיל את הבעיה

המודלים הראייתיים של התקופה היו .  םכישלונל ע לכןאין להתפלא .  מעשי-ה בלתים היכללים נוקשי

 בעצם שהחשיבות ראוי לזהות את בפרספקטיבה ההיסטורית .  שלמים ולא לחלוטין קוהרנטיים-בלתי

ההתפתחות בתקופה זו  . ההוכחה לסטנדרטראשונית בהצגתה של מסגרת רעיונית  ,הנחת המסד

כאמור ביחס למוטיב זה נדרשת . 01 -צת הדרך במסות הראייתיות של המאה ההיוותה קדימון לפרי

 .  אבחנה בין המשפט המקובל שהתפתח באנגליה לבין המשפט לפי הקנון הרומי שהתפתח בקונטיננט

" בורות"כותבי התקופה ניסו להגדיר במונחים ברורים ומחייבים את תהליך המעבר ממצב פתיחה של 

נוצר , בדרגות שונות, "ידע"".  בורות"תחילתו של ההליך בהנחות ".  ידע מוכח"אל דרגות שונות של 

הכתיבה , מכאן  90.המעבירה את נטל ההוכחה אל הנאשם, לנוכח תחולתה של חזקה תקפה

או  (indicia, presumption) התייחסה להגדרת סוגים שונים של חזקות Glossators -תית של ההמשמעו

 ,("rash indication"או  "light suspicion"" )חשד קל" :כגון  91 ,תןעוצמ דירוגול (suspicions)" חשדות"

והדרגה הגבוהה של  ("probable suspicion"או  "medium presumption"" )יםבינוני"חשד או חזקה 

"violent presumption".92  עינויים תואמת של הדרגה שימוש בבאופן ישיר  הצדיקהת החזקה עוצמ

כאשר האבחנה , ת הוכחהעל יסוד חלוקה זו התפתח מודל היררכי של דרגו  93.לצורך כפיית הודאה

את סטנדרט  ייצגה מלאה הוכחה ."הוכחה חצי מלאה"לבין  "הוכחה מלאה"בין  הבסיסית היתה

  ,מוגדרים, הוא מושג שהתייחס למצבים רבים ("half proof") הוכחה חצי מלאה .ההרשעה המחמיר

(.  במונחים של ימינו)אם ראיות נסיבתיות למיניהן , אם עדות של עד יחיד -ראיות לאשמה  בהן היוש

ל ברור וקוהרנטי ביחס שקדו על פיתוח מוד, 01 -של המאה ה post-glossators -בפרט ה, פרשני התקופה

הוכחה "או ( באופן שאפשר עינויים" )חצי הוכחה"לסוגי הראיות או האינדיקציות המגיעות כדי 

בשאלה שלישית זו של .  ואם בצבירתן של כמה ראיות, אם כשהראיה עומדת בפני עצמה, "מלאה

 94.צבירת האינדיקציות מצויים שורשים גם לדיון בראיות נסיבתיות

של  פק סיכוםמס ,Post Glossators -מלומד בולט מתקופת ה, Baldus de Ubaldisשל עיון בטקסט 

מעניינים במיוחד לצורך דיוננו הסבריו    95 .התפתחות השיח התיאורטי של התקופה אודות ההוכחה

 96:רמת ההוכחה הגבוהה הנדרשת במשפט פליליאודות 

                                                           
90

 AZO, LECTURA.  01, 1לעיל הערה , Franklin.  0115משנת  Azo of Bologna של  לעניין זה מפנה פרנקלין לטקסט 

SUPER CODICEM I tit. 4, 32 (Turin, 1966). 
91

שקיבץ את הכרעות האפיפיור ומועצות  0011טקסט משנת  - Decretum –ביטויין של החזקות ודירוגן מופיע כבר ב  
 GRATIAN, DECRETUM IN CORPUS IURIS CANONICI  .גרטיין, בתוספת הערות פרשנות של העורך, הכנסייה המחייבות

(A. Friedberg ed., Leipzig, 1879). 
92
 Franklin , ומקורות הנזכרים שם 11-10, 1לעיל הערה. 
93

אייה ולא מהערכה היותו נגזרת מתכונת הראת שהדגיש  –ידי אקווינס -אומץ על" חשד"הדירוג המתואר בין עוצמות של  
 THOMAS.  11, שם.  שימש כסטנדרט המושגי המנחה למשך כמה מאות שנים עוצמות החשדדירוג . סובייקטיבית

AQUINAS, IN IV SENTENTIARUM dist. 9 q. I art. 5 sol. 2, in THOMAS AQUINAS,7 OPERAN OMNIA  (Rome, 

1570). 
94

מושגים הללו בהתייחס ה מתבסס עלשל פרשן משפטי מבולוניה ה 03 -טקסט מן המאה ה:  פרקלין מפנה לדוגמא מעניינת 
ביצוע סייאוס מואשם בואר הוא של טיטיוס שנרצח בגינתו כאשר המקרה המת.  מן התלמוד ככל הנראה הושאלהלדוגמא ש

סייאוס ;  סייאוס היה אויבו של טיטיוס: אין עדים לכך שסייאוס ביצע את הרצח אולם מצויות הראיות הבאות.  פשעה
ויש  אמונה כללית וזעקה ציבורית ;  סייאוס נראה כשהוא בורח מזירת העבירה;  אמצעות חרבאיים בעבר על טייטוס ב

אבל , הפרשן קבע שלא ניתן לחבר שתיים מן האינדיקציות האלה לצורך הוכחת האשמה.  לפיה סייאוס הרג את טיטיוס
  .37-35, 11לעיל הערה , Fraher מקור אצלזו מובאת ב' דוג.  28 , 1לעיל הערה , Franklin.  הצטברותן של כל הארבע מספקת

95
 BALDUS, OPERA OMNIA Code 9.2.7 (Venice, 1577:  fols. 212v-213r: cf. 4.19.5, 6: fol. 37v;  Baldus, In 

decretalium 2 tit. 23, rubric, fol. 244. (Turin, 1971)   כמצוטט בתרגום לאנגלית אצלFranklin , 31-30, 1לעיל הערה  .
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"In criminal cases proof ought to be superior in three ways.  First, in admissibility, 

because the witnesses should be questioned with greater subtlety, as per Novels 90.5 

and Digest 22.5.4.  Then in demonstrative quality, because more weighty and mature 

indications are needed in criminal than in civil cases;  and the reason is that fuller 

proof is required where greater sentence is involved, as said in Code 4.1.3.  Then in 

the probative quality of witnesses, because more suitable witnesses, called in the laws 

unexceptionable, are required in criminal cases but not in civil ones, as per Digest 

22.5.4, Code 4.20.6.  So that is the difference:  For the extra proof is required by 

reason of the greater matter, so the proofs should reach certainty, so that there can be 

no persuasion to the contrary, or at least no probable persuasion (Code 9.47.16)". 

מסמן את השאלות שבהן ממשיך להתלבט גם  ,הבולט מבין טקסטים נוספים מסוגו, חיבורו של באלדוס

ים שהציע ניתן לראות במושג  .הוא מתקשר גם למספר מחויבות המוגדרות בעבודה זו  .השיח של ימינו

 realms of knowledge"97"לאבחנה בין , 07 -במאה ה, ון לוק'של ג איתות מוקדם לפיתוח הרעיוני

יתכן  .  01 -במהלך המאה ה" ספק הסביר"סטנדרט הו "הוודאות המוראלית"שלאורה נקלטו מושג 

היתר -לפתח תורת הוכחה אנאליטית נכשל דווקא על שום נוקשות 01 -עד ה 01 -הניסיון של המאות הש

לאפיין ולתייג מראש את סוגי הראיות  התמקדות במאמץוה ,ככלל, הקזואיסטית של המושגים שפיתח

 .  יתכן שהקדים את זמנו .נבלם באיבו, מכל מקום, הניסיון.  ומשקלן

  98.לחלוטין על המשפט האנגלי של התקופה הדיון המפותח בכללי הראיות שצמח בקונטיננט פסח כמעט

לעומת הניסיון   07.99 -ההמאה  לפני של דרגת הוכחה המשפט האנגלי לא יישם מושגים, ככלל

הדעת השיפוטי בהיסק מן -הקונטיננטלי לפתח מדריך מפורט לכל שלב ושלב בהליך המגביל את שיקול

 וזאת מלוא האחריות להכרעה על המושבעיםהטלת :  התאפיין הניסיון האנגלי במודל ההפוך –הראיות 

ההתלבטות .  ו בה בעת להעיד ולספק את המידע וכן להכריע את הדיןהמושבעים נדרש .הנחייה כל  ללא

                                                                                                                                                                                
 Before knowledge is arrived at, a man goes through many grades and": באלדוס הגדיר את תהליך רכישת הידע

media, and little by little, part by part, comes to knowledge of the truth. .חשד":  הגדיר את אותו המדרגכך הוא ו "
(suspicion) סוסיבה, ויםהוא תנועה של המחשבה לכיוון מס (vehement hesitation)  ;"היא קבלת עקרון " פרזומציה

, בהתקיים דמיון מספק בנסיבות –" פשוטה"כאשר חזקה יכולה להיות  ,(Probable conjecture)מסוים על סמך הסתברותו 
 ,conjecture without doubt"שהיא " iuris et de iureפרזומציה "או  -לא באופן מוחלט  ךלהאמין בדבר מסוים א הגורם

established by law"  ."כזו הגורמת לנטייה חזקה להאמין או לא להאמין בדבר  - "מלאה-חצי"יכולה להיות " אינדיקציה- 
 כך שהדעת נחה ביחס להיותו נכון באופן מלא, דמונסטרציה של דבר מסוים באמצעות סימנים מספקים - "מלאה"או 

(fully apparent) טיעון ;  ורך בחקירה נוספתללא צ(argument)  הוא פרופוזיציה המוצגת באמצעות קיבוץ מספר
 non-vehementאו  vehement supportלטיעון עשויה להיות ;  אינדיקציות ועדויות לצורך תמיכה במסקנה מסוימת

support  .לבין " הוכחה-חצי"אינן מגיעות כדי ש" קלות"קציות יבין אינדרוט גם להבדל באלדוס התייחס בפי"weighty 

indications" בזה אחר , את האבחנה הוא ביסס על תדירות התקיימות הגורמים ביחדיו  .שמשקלן כשל פרזומציה משפטית
   .על הסתברות -או בפשטות , זה
96
 BALDUS, CODEI 4.19.25 at fol. 45v.  כמצוטט בתרגום לאנגלית אצלFranklin,  31, 1לעיל הערה. 
97
 ,.JOHN LOCKE, AN ESSAY CONCERNING HUMAN UNDERSTANDING (1690, P.H. Nidditch edון לוק 'חיבורו של ג 

Oxford, 1975) , מעבר לספק סבירשל סטנדרט ההוכחה  פיתוחו והצדקתו לעהיה בעל חשיבות מכרעת  . 
98

 -לאפשרות ה ,בקיצור נמרץ, 03 –הכותב המשפטי האנגלי הבולט מן המאה ה , בראקטוןיוצאת דופן ההתייחסות של  
"presumption from half-proof" ,של אדם שנעצר מעל גופתו של אדם שנרצח ובידיו סכין נוטפת דם התוך שימוש בדוגמ ,

 violent presumption"  .HENRY DE BRACTON, BRACTON ON THE LAWS AND" לפי בראקטון, שאז קמה לחובתו

CUSTOMS OF ENGLAND, 3:371 (Samuel E. Thorne trans., Belknap Press., 1979). 
99

פרנקלין מפרש זאת כניסיון .  כעבור כמה מאות שנים חזרו משפטנים אנגליים להסתמך במישרין על כתבי בראקטון 
, 1לעיל הערה , Franklin.  קונטיננטליותתלוי בהשפעות ה-מאולץ להציג התפתחות עצמאית של המשפט האנגלי באופן בלתי

11. 
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מטבע .  אימתי מגיעה ידיעתם לכדי רמה המספיקה לשם הרשעה ונגזרותיה הן סוגיות שהוטלו לפתחם

בזמן שהמשפט .  בהקשר זה, ובכלל, הדברים גברו ההתלבטויות וההססנות בקרב המושבעים

שהמשפט האנגלי של התקופה חסר הרי , מעשית-ובלתי יתר מסורבלת-התאפיין בהבנייתהקונטיננטלי 

 .את ההבניה העקרונית והמושגית הבסיסית

מצד אחד  . ששיקפו את שני הקיצוניםן של שיטות כישלונ ניתן להדגישלקח היסטורי כאני סבור ש

מחייבים ודרגות הוכחה היסקים , שיטה ששאפה להכוונה מתודית מפורטת לעייפה של סוגי ראיות

 והתברר הצרנה פורמליתוהשאיפה לשליטה באמצעות ה נוקשהה אנאליטיתהבניה הה  .פורמליות

ל החשיבה האנושית ועם אופן אינה מתיישבת עם טבעה שבניה מעין זו ה.  תונאיביות ובלתי מעשיכ

מצד שני התפתחה שיטה .  המידע והראיות, מצטבר מן העדויותהרושם ההתגבשותן של מסקנות תחת 

קול לפרמטרים הבסיסיים להפעלת שי יחסב הישלכ הכוונה הכללש מבלישהתבססה על חופש הוכחה 

הכתיבה את .  לנוכח כובד האחריות ,חוסר עקביות והססנות, לבולשיטה זו ייצרה ב.  הדעת

של שתי גישות ן כישלונואילך והמושגים שהתוותה ניתן להבין גם על רקע  07 -הפורמטיבית מן המאה ה

 .  הקיצון

 גנה על חפים לנוכח פאניקה מוסריתה של המחויבות להדילול  2.2.2

"It is, indeed, all too difficult to bring heretics to reveal themselves when, instead of 

frankly avowing their error they conceal it, or when there is not sure and sufficient 

testimony against them.  Under these circumstances, difficulties rise on all sides for 

the investigator.  On the one hand his conscience will torment him if he punishes 

without having obtained a confession or conviction of heresy; on the other hand, all 

that repeated experience has taught him of the falseness, guile and malice of such 

people will cause him still greater anguish.  If they escape punishment owing to their 

fox-like craftiness it is to the great harm of the faith, for they become even stronger, 

more numerous and more wily than before.  Moreover, lay persons devoted to the faith 

find it scandalous that an inquisitorial case, once begun, should be abandoned more or 

less for lack of method".
100

 

עם כמה מן הפרקים החשוכים בתולדות  תקופת ימי הביניים המאוחרת מזוהה, כפי שמדגים הציטוט

" כופרים" תרדיפבו עם אינקוויזיציות שהתרכז; אכזריותבעינויים ובתדיר עם שימוש : המשפט האנושי

הליכי חקירה שנועדו עם ו ("witch craze")" טירוף טיהור המכשפות"ם ע; בסיס דתי-על או מיעוטים

עם זילות כמעט ; ויצירת פאניקה ציבורית שעודדה הלשנה דעות קדומותיג הפללה על בסיס להש

הליכים  נמנע הוא של-הבלתי רושםה . אשמים במשפטים בגין עבירות בגידהמוחלטת של זכויות נ

הכשירו קיצורי דרך שוההוכחה שחתרו תחת הלוגיקה של , למראית עין בלבדשקוימו משפטיים 

פרקי יחס לב יותרהמטריד ב הדבר.  באופן סיסטמטי ושימוש באמצעים מפוקפקים להשגת הרשעה

לקחו את עצמן  שיבושים הללוההיסטוריה העגומים הללו הוא שמערכות המשפט שהיו אחראיות ל

                                                           
100

 BERNARD GUI, PRACTICA INQUISITIONIS: MANUEL DE.  0313טקסט של האינקוויזיטור ברנאר גאיי משנת  

L'INQISITERU (G. Mollat ed, 1926-27),   כמצוטט אצלJUSTUS BUCHLER ET AL. (ED.), 1 INTRODUCTION TO 

CONTEMPORARY CIVILIZATION IN THE WEST 281-282 (2
nd

 ed., 1954). 
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ו התיימרנתמכה בטקסטים ש הפרקטיקה האיומה.  אינטלקטואליתמבחינה מוסרית ו ברצינות גמורה

הטקסט המצוטט לעיל יכול לשמש כהמחשה  .שנשענה על הצורך להגן על הציבור סדורה הצדקה ספקל

  .לשיח המוקצןהיסטורית מאלפת 

.  דרך אחת היא לאפיין את משפט התקופה וערכיו לאורם.  שתי השקפות ביחס לפרקים אלותתכנה 

ו מפתה במיוחד לנוכח ההנמקה וההצדקה הסדורה שלהן זכו הפרוצדורות וכן לנוכח ההיקף דרך ז

בדרך זו מתקבלת תמונה של תקופות (.  יש שהחריג הופך לכלל)והמשך הנרחבים של התופעה 

הדרך .  לאידיאל ההגנה על חפיםביותר מחויבות נמוכה , במפורש ובמודע, היסטוריות שהפגינו ככלל

כסטייה בוטה של  ,בפרט בהקשרים הרלוונטיים, להתבונן על אותם פרקי היסטוריההשנייה היא 

החברה ושל מערכת המשפט מערכיהן המוצהרים ולנסות להבין את הגורמים שביסוד הדילול של 

 .ת המחויבות להגנה על חפיםסתפי

 הוגמד.  בהתייחס לדוגמאות הבולטות, את טיבה של המגמה, בתמצית הכרחית, אאפיין תחילה

 05 -שפשתה באירופה הקונטיננטלית מאמצע המאה  ה "רדיפת המכשפות"ראשונה היא היסטריית 

שנייה היא  הדוגמ  101.ב"ובהיקפים פחות משמעותיים גם באנגליה ובארה, 07 -וה 01 -ולאורך המאות ה

את שמה לנגד עיניה ש, ואילך 01 -שצברה כח מן המאה ה( הקתולית)האינקוויזיציה הכנסייתית 

אין ספק   102."כוחן להשחית"ו כמסוכנות לנוכח סשנתפ( heresy" )עבירות כפירה"המלחמה ב

שלישית היא משפטי  הדוגמ 103.האינקוויזיציה פעלה גם על בסיס אפליה דתית ורדיפת מיעוטיםש

שיקפה זו  הגם דוגמ.  01 -עבירות הבגידה באנגליה תחת שושלת טודור בעיקר במהלך המאה ה

מן הפרוצדורה  לכת-מרחיקותשגרמה לסטיות , מדינתי-מקרה זה על רקע שלטוניב ,"פרנויה"

היתה למאפיין מרכזי של " חשיפת מגמות חשאיות"כללית של האווירה ה .המקובלת משפטיתה

 104.התקופה

האינקוויזיציה התאפיינו בהקלות גוברות והולכות ביחס ליישום כללי ההוכחה הנוקשים  חקירות

הן הוצגו במונחים של .  כעבירות טרור של ממש עבירות כפירה הוצגו.  לכאורה של משפט התקופה

(. בעולם הבא, וכן נשמות חבריה)פוטנציאל התרחבות אפידמי וכסיכון ממשי להשמדת החברה 

לאסוף ראיות בחשאי ולהציג האשמות בפני הנאשם מבלי לחשוף את זהות  התירה יזיציהוהאינקו

.  כללי הכשירות להעיד הורחבו וגם חשדות בלתי מוכחים אפשרו כליאה ממושכת.  המאשים או העדים

על דרגה ראייתית  בהסתמך, בעינויים ת ביותר היתה בהכשרת השימוש הגורףהחריגה המשמעותי

סטנדרט הראייתי הנדרש ה התבטאו בהורדתהקלות ראייתיות   105.שנדונה לעילנמוכה מן הדוקטרינה 

                                                           
101

בתקופה זו הוצאו נערכו  ,ההערכותלפי . 07 -ועד לאמצע המאה ה 01 -במהלך המאה ההיה שיאה של רדיפת המכשפות  
ההערכה (.  0555)אליזבת  בתקופת מלוכתה שללאנגליה התופעה הגיעה .  ברחבי אירופה יותר מחמישים אלף הוצאות להורג

ביחס  אופן משמעותישיעור נמוך ב -הבאות במהלך מאה השנים באנגליה המקובלת היא שכאלף נשים הוצאו להורג 
 (ניו אינגלנד) קולוניות האמריקאיותגם ל 01 -וה 07 -התופעה במאות ה מאנגליה התפשטה.  צרפת או סקוטלנד, לגרמניה

לחיבור מקיף אודות רדיפת .  51-55, 1לעיל הערה , Franklinבאופן כללי אצל ' ר  .שרה למושגים קלוויניסטייםנקשם 
-ולמחקר אמפירי;  ORNA ALYAGON DARR, MARKS OF AN ABSOLUTE WITCH (2011)' ב ר"המכשפות באנגליה ובארה

 ALAN MACFARLANE, WITCHCRAFT IN TUDOR AND STUART ENGLAND: A REGIONAL AND: השוואתי

COMPARATIVE STUDY (1970) . 
102
 . כהמחשה, לעיל 011הערה , של האינקוויזיטור גיי הציטוט' ר 
103

חיבור זה עוסק בבחינת המחויבות להגנה על חפים מפשע ככלל ואינו מתעמק בבעיה המשמעותית הפרתה על , כאמור 
 .  עיון נפרדהראויה ל, בסיס אפליה כלפי קבוצות מסוימות בציבור

104
 Franklin , 10, 1לעיל הערה. 
105

גם "עד שהיו מי שהעירו כי , כה מוחלטתלת האינקוויזיציה לדלות מחשודים הודאות לפי רצונה היתה יכו.  31-31, שם 
 .37, שם.  "היה נמצא ככופר, אילו הופיע בפניה, פאולוס הקדוש
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אחר  "מזימה"בחשיפת , שנפוצו והלכו ,גורפיםכלליים ולהרשעה ובנכונות להסתמך על חשדות 

בולטת   05.106 -וה 01 -אפיינו גם את משפטי הבגידה באנגליה של המאות האותן הקלות .  "מזימה"

הפעלת הליכי חקירה וללחוסר הגינות המובהק סמלי השהפכה לביטוי  - "רדיפת המכשפות"מכל היתה 

על יסוד ההנחה שלנוכח טבע ההתנהגות של מכשפות קיים קושי   107.שעומשפט דורסניים כלפי חפים מפ

את  מתוכן ורוקנשפותחו באופן מפורש ומתוחכם שורה של כללים , לעמוד בדרגות ההוכחה הקיימות

ניתן משקל לא מבוטל  109,היה נפוץ( בקונטיננט)השימוש בעינויים   108.הסטנדרטים הראייתיים

יה של הנאשמת יראיות אודות אופ, איומים לנוכחהפגנת רגשות ובכי -כגון אימשונות " אינדיקציות"ל

 בין השאר פותח .מפורש דרגות ההוכחה הנדרשות הן להרשעה והן לעינוייםאופן הופחתו ב, בעיקר.  'וכו

הנחת אשמה חזקה עמדה ביסוד ההליך וניכר גם היפוך   110.דרגת החשדלאמה בהתעונשים מדרג של 

 111:"עקרון העדיפות" של 

 "One accused of being a witch ought never to be fully acquitted and set free unless 

the calumny of the accuser is clearer than the sun, inasmuch as the proof of such 

crimes is so obscure and so difficult that no one witch in a million would be accused 

or punished if the procedure were governed by the usual rules."  

?  ות תמונת שיטות משפט שאיבדו את עצמן לדעתציירהמ, אלההקיצוניות ה ותסתפיאך מהו ההסבר ל

ביחס לשלושת סוגי העבירות ?  מה עמד מאחורי זניחת כללי ההוכחה והזהירות באופן סיסטמטי

ומביסוס הסמכות , שלטונית וכנסייתית כפשוטהלא ניתן להתעלם מאלמנטים של כוחניות  ,שלעיל

מדובר   .מנט נוסף שטמון בו לקח כללי חשובאלמשותף לעבירות גם .  בדרך של הטלת אימה ופחדוהכח 

יציבותו או הערכים המאחדים , בטחונו, ו מצד אחד כמסוכנות במיוחד לציבורנתפסבעבירות ש

השילוב בין .  קשה מאד להוכיחן בראיותחבא ולפיכך יומצד שני כעבירות המבוצעות  בה, שבבסיסו

, באותם הקשרים, נה על חפיםהמחויבות להגהחלשה הגורפת של האלמנטים האלה הוביל ל

פאניקה "החתירה תחת המחויבות להגנה על חפים נבעה מאווירה של   112.של ממש כאידיאולוגיה

                                                           
106
  LACEY BALDWIN SMITH, TREASON IN TUDOR ENGLAND:  POLITICS AND PARANOIA (London, 1986). 
107
 have become a powerful metaphor denoting diverse ['Witch trial' and 'witch hunt']":  טענתה של אליגון דר' ר 

instances of unfair and unjust treatment, including scapegoating, labeling, discrimination and persecution… 

The witch symbolizes a victim who is not only innocent, but also helpless, singled out for physical or 

symbolic extermination by powerful forces.  The actual historical trials are commonly perceived as the 

epitome of injustice and disregard for the truth.  Alyagon Darr,  0, 010לעיל הערה. 
108

מסה  - 0111משנת " פטיש המכשפות"דוגמה מובהקת הינה החיבור של האינקוויזיטורים הגרמנים קמר וספרנגר  
  .בכישוף( ובעיקר העוסקות)ההעמדה לדין וההפללה של העוסקים , הליכי הזיהויראייתית של ממש שהתיימרה להסדיר את 

שמכשפות אינן מקיימות מפגשים , מי יכול להאמין":  החיבור מספק המחשה מצמררת לעוות הרציונאל של הליך ההוכחה
כפי , שכולן הודו בפומבי, בלבד 0115ואחת מכשפות בשנת -כאשר האינקוויזיטור של קומו שרף ארבעים, עם גורמים שטניים

בעדויות שמיעה , לכן עניין זה מוכח באופן מלא בעדויות ראייה  .שהן אכן קיימו את מעשי התועבה עם שטנים, שדווח

 .H. KRAMER AND J:  17, 1לעיל הערה , Franklinכמובא אצל   .(בתרגום חופשי) "ובעדויות של עדים מהימנים

SPRENGER, THE MALLEUS MALEFICARUM, pt. I qq 3, 5, 9 pp. 25, 35, 58 (M. Summers ed., 1971). 
109

לעיל  Alyagon Darr.  ים לצורך כפיית הודאהינאסרו העינו, למעט מקרים יוצאים מן הכלל, גיש שבאנגליהיש להד 
תודה הבטחות שווא לשחרור הנאשמת אם והן בבעינויים נעשה שימוש תדיר הן קונטיננט ארצות הב.  5, 1, 010הערה 

 .  באשמתה
Franklin 

110
    .50-51, 1לעיל הערה , 

111
 JEAN BODIN, DE LA DEMONOMANIED DES SORCIERS (Paris, 1580) 4, ch. 5, selection in ALLEN CHARLES 

KORS AND EDWARD PETERS (ED.), WITCHCRAFT IN EUROPE, 400-1700:  A DOCUMENTARY HISTORY 213-15 

 .53, 1לעיל הערה , Franklinכמובא אצל  (2001)
112

" פשעים חמורים אבל קשים להוכחה"חלק מקטגוריה כללית של ות הכישוף של עביראת היותן מדגישה אליגון דר  
לתוקפו של עקרון את הדילמה ביחס  תמחדד קטגוריה זו של עבירות.  (באותה תקופה, פשעים כגון אינוס והרעלהבדומה ל)

נמוך  נטל הוכחהשם מיוקטגוריה זו מייצרת אבסורד שבו .  גובה המחיר שעל החברה לשלם כדי להגן על חפיםלו העדיפות
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הדוגמאות ההיסטוריות מימי , בראייה זו  .צורך להילחם בהתייחס לסכנה כלפי החברה ולהב" מוסרית

המחויבות הן מספקות דוגמאות קיצוניות לדילול .  הביניים מסמנות לקח ותמרור אזהרה אקטואלי

פשעים חמורים אבל קשים "הבעיה הייחודית של  בהקשר של, בכלל היבטיה, להגנה על חפים

להשגת תוצאות  עודףולחץ  "יתפאניקה מוסר"אווירה של  ממחישות כיצד דוגמאותה.  "להוכחה

נוטים לשנות את הקצאת הסיכונים בהליך  אפקטיביות באכיפת הדין ביחס לסוגי עבירות מסוימים

   113 .באורח קיצוני

גם לנוכח ממצאי המחקרים האמפיריים המתייחסים למשפט  לפרספקטיבה הזו חשיבות אקטואלית

ורמים מרכזיים ביסוד הרשעות גתביעתית לאורה כ יתר-ולהיטות" תסריפאניקה מו"המזהים , המודרני

, הוגדרה כחרדה המאפיינת את החברה בתקופה מסוימת" מוסריתפאניקה "  114.שווא בפשעים חמורים

."wildly exaggerated and wrongfully directed" ינהשה
115

הערובות  דילולן שלל מביאהחרדה ה  

תה של הסכנה כלפי עוצמוכח תחושת דחיפותה ולנ ,להגנה מפני הרשעת שוואהמסורתיות המקובלות 

 נתפסהאשמות עידוד ה)נטייה גוברת להאשמות אפיין את התופעה כגרומלשטיין מ.  החברה או ערכיה

 של קבוצות לחץ עילותפ, לחץ כלפי רשויות החוק למיצוי דין, (כחלק מן התרופה לבעיהכשלעצמו 

(claim makers) קושי חקירתי ו ,ון התנהגות עבריינית שאיננה גלויההמתיימרות למומחיות בזיהוי ואבח

מערכות  מצדטיפול ללאלו מתווספים גורמים הקשורים   116.אמיתי להגיע לחקר אמת בלתי תלויה

הטיית אישוש של גורמי החקירה  ,חזקה הנחת אשמה ,יתר של רשויות התביעה-להיטות:  החוק

-לעתים תוך שימוש בשיטות חקירה בלתי, לחץ חקירתי מוגבר לחילוץ הודאה מהנחקר  117;והתביעה

ויתור על ה שטמון בהם" חידושים משפטיים"ו;  טעויות פורנזיות או שימוש במדע מפוקפק 118;הוגנות

, מבחינת ההיקף, לא ניתן להשוות  119.ייחודה של העבירהתוך הנמקתם ב, ערובות ראייתיות מקובלות

בין רדיפת המכשפות ההיסטוריות לבין היחלשות הערובות ההליכיות והראייתיות  ,חומרההעומק וה

הקשר בין החרדה בקרב  ההיסטורי מחייב לזהות את עיוןאך ה.  בהקשרים מסוימים במשפט של ימינו

                                                                                                                                                                                
לבעיה ירות הכישוף מהוות לשיטתה מקרה דגם עב.  יחס לעבירות שהעונש בצידן חמור במיוחדב ,הלכה למעשה, יותר

' רבהקשר זה ;  01, 1, 010לעיל הערה , Alyagon Darr.  לעבירות החמורות אך קשות להוכחהרחבה יותר של התייחסות ה
 crimes that give the greatest":כישוףהאינוס ולעבירות ה, 01 -מהמאה ה, השופט מתיו הייל התייחסותו של

difficulty… wherein many times persons are really guilty, yet such an evidence, as is satisfactory to prove it, 

can hardly be found;  and on the other side persons really innocent may be entangled under such 

presumptions, that carry great probabilities of guilt"  .פשעים " התייחסות זו אל הקושי הייחודי להוכחת.  5 ,שם
 .של האינקוויזיציה משטר ההודאות הכפויותעמדה גם ביסוד  "הנעשים בהסתר

113
על רקע , ן קבוצות לחץ חברתיות ותרבויותתוצר של מאבק ביכעיצוב הסטנדרטים ההוכחתיים תארת את אליגון דר מ

 .1, שם . אווירת הפחד הציבורית
114

 -של המאה ה 11 -אפייני להסבר הרשעות שגויות בשנות הגורם כ" הפאניקה המוסרית"מחקר המתמקד בניתוח גורם ל 
 :Randall Gromelstein, Wrongful Conviction and Moral Panic, in WRONGFUL CONVICTION'ר, 11

INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON MISCARRIAGES OF JUSTICE 11 (C. Ronald Huff and Martin Kilias eds., 

2008). 
115

תופעה או קבוצה בחברה נתפסים כאיום חמור במיוחד , המונח שימש לתאר מצב סוציולוגי שבו סוגי מקרים. 01, שם 
פאניקה ;  STANLEY COHEN, FOLK DEVILS AND MORAL PANIC 9 (1973)' ר. כלפי הערכים או האינטרסים של החברה

ANICPORAL M ,ENKINSJHILIP P: .  לתיאור יחס החברה כלפי עבירות פדופליה וחטיפת ילדים, למשל, מוסרית שימשה

(1998)MERICA AODERN MOLESTER IN MHILD CONCEPTS OF THE CHANGING C 
116
 Gromelstein , 01-03, 005לעיל הערה. 
117
 .DAN SIMON, IN DOUBT: THE PSYCHOLOGY OF THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS 22-25 (2012); 11-11, שם 
118

קהילתי הלחץ רמת הלבין  מתאם בין הסיכוי להודאות שווא של חשודים באופן עקבי מחקרים אמפיריים מוצאים 
 C. RONALD HUFF, ARYE RATTNER AND EDWARD SAGARIN, CONVICTED BUT' ר. להילחם בפשיעה מסוג מסוים

INNOCENT:  WRONGFUL CONVICTION AND PUBLIC POLICY 75 (1996). 
  

119
 Gromelstein , ב "בארהמאמרו של גרומלשטיין התמקד בהרשעות שווא בעבירות מין בילדים . 11-11, 001לעיל הערה

זיהה היחלשות של הערובות הראייתיות הרגילות ושינויים בפרוצדורת  גרומלשטיין.  11 -של המאה ה 11 –במהלך שנות ה
גרומלשטיין מדגיש את הויתור .  כגורמים אופייניים ביסוד ההרשעות, של המשטרה והתביעה" להיטות יתר"צד ל, ההוכחה

 .  המפורש על דרישות ראייתיות מסורתיות
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ם בפעולתה של מערכת לבין סממני, ות כחמורות אבל קשות להוכחהנתפסהציבור ביחס לעבירות ה

משפטי .  של המחויבות להגנה על חפיםממשית היחלשות  ים באופן גלוי או סמויבטאהמשפט המ

חשיבות של הלקח האקטואלי שהן מחייבות הוא .  המכשפות של ימי הביניים היו דוגמאות קיצון

עבירות מקוממות או בהתייחס לדווקא רמת הנאמנות לעקרון ההגנה על חפים כלפי הביקורת והעירנות 

  .י מוגבר למצות את הדין בגינןשקיים לחץ ציבור

 התפתחות שיח ביקורתי   2.2.2 

הינו ההתפתחות של שיח  תקופהה ועל רקע משברי ימי הביניים בשלהי, שניתן לזהות נוסףמוטיב 

סביב משפטי  התפתח דיון ער באנגליה . למעמדו של עקרון ההגנה על חפים טיבי ביחסמנור-ביקורתי

שכתב את אחת , גיפורד' ורג'גכך למשל הכומר   120.המכשפות והשיטות והסטנדרטים להוכחת העבירות

מאשר שיתאפשר , את הסברה לפיה מוטב שכמה מכשפות יוצאו להורג בשוגג תקף, הביקורות הנוקבות

 to condemn"ם שהמקורות הדתיים מחייבי הוא השיב.  ולו למכשפה אחת להמשיך להרוג ולהרוס רבים

none but upon sure ground, and infallible proofs, because presumptions shall not warrant or excuse 

them before God if guiltless blood be shed"  .בהתאם אחריותם של המושבעיםהוא התייחס  ל  :

"How can that jury answer before God, which upon their oath are not sure, but that so proceeding 

they may condemn the innocent, as often it cometh to pass?".121   

הגיע באופן מפתיע דווקא , על רקע רדיפת המכשפות, כאשר הקול המשפיע, גם בקונטיננט כך קרה

לחקור דיווחים  0110נת כך האינקוויזיטור סלאזאר שנדרש בש.  מהכוון של האינקוויזיציה הספרדית

תלונות  0,111מבין  0,171 –סלאזאר   הסיק ש  .נרחבים על עבירות של כישוף באיזור מסוים בספרד

מחקר אמפירי של ממש שהאיר את היקף התופעה של  – בססו על האשמות שוואוהודאות שנמסרו הת

שם למעשה קץ ונקוויזיציה ידי הוועדה העליונה של האי-אומץ עלח של סלאזאר "הדו.  הרשעות השווא

המתקפה הנוקבת ביותר על .  ספקנות ביקורתית נפוצה גם באיטליה  122.לרדיפת המכשפות בספרד

בשנת , דין גרמני-משורר ועורך, הפרקטיקה הראייתית במשפטי כישוף הגיע מפיו של פרידריך וון ספי

0130.123   

                                                           
120

  Alyagon Darr , בשיטה ובלוגיקה  המחלוקת החברתית סביב משפטי הכישוף הובילה לדיון מקיף  .1-5, 010לעיל הערה
לעירנות  01-מסביר את הרפורמות הפרוצדוראליות המשמעותיות של ראשית המאה הלנגביין גם   ;ההוכחה המשפטית של

 JOHN H. LANGBEIN, THE ORIGINS OF .  על רקע משפטי הכישוף, מחודשת לבעיית ההרשעה של חפים מפשע

ADVERSARY CRIMINAL TRIAL, 172 (2003);  וף החלו להיקלט שקלין מציין שבספרות שהתייחסה למשפטי הכינפר
  ;55, 1לעיל הערה , Franklin.  לראשונה עיקרי השיח הקונטיננטלי אודות דרגות שונות של הוכחה גם אל המשפט המקובל

 BARBARA SHAPIRO, "BEYOND REASONABLE DOUBT" AND "PROBABLE CAUSE":  HISTORICALגם ' ור

PERSPECTIVES ON THE ANGLO-AMERICAN LAW OF EVIDENCE 52-54, 164-167 (1991) . 
121

 GEORGE GIFFORD, DIALOGUE CONCERNING WITCHES AND WITCHCRAFTES H3-4, L1-2 (London, 1593) 

 .55, 1לעיל הערה , Franklin אצל צוטטכמ
122
 Salazar de Frias , כמובא אצלKors and Peters , 11-310, 000לעיל הערה  ;Franklin , 55-51, 1לעיל הערה. 
123

 F. VON SPEE, CAUTIO CRIMINALIS (1631)  כמובא אצלKors and Peters ,350-357;  Pamela Reilly, Friedrich 

von Spee's belief in witchcraft, 54 MODERN LANGUAGE REVIEW 51 (1959)  .ר 'Franklin , 57-51, 1לעיל הערה  .
של  (bad and improper life) אופי שלילי:  סטרי להפקת הרשעה-אופן האבסורדי שבו פעלו הכללים באופן חדוון ספי לעג ל

נטען נגדה שמכשפות נוהגות לייצר מצג מיוחד " טובים"לעומת זאת אם חיה חיים , הנאשמת שימש ראיה ניצחת לחובתה
שוב מדובר בראייה מפלילה המעידה על מצפונה  –אם הנאשמת מפגינה פחד לנוכח אפשרות כליאה ועינויים ; של תקינות

 for it is never possible to"', וכו, בהוכחה לתעוזה של המכשפותהרי מדובר , ואילו אם היא לא מפגינה פחד, הלא נקי

clear herself by withstanding and thus to wash away the aspersion of crime"  . הוא תיאר מחזוריות שבה מושגת
 .על מכפות אחרות" להלשין"הודאת שווא של נאשמת ואיתה נכונות 
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יננט בפני אתגר הניסוח וההבניה של מודל הן באנגליה והן בקונט, ניצב המשפט האירופאי 07 -במאה ה

התקופה הפורמטיבית של . קוהרנטי להוכחת אשמה מחד גיסא והגנה על חפים מפשע מאידך גיסא

 .התיאוריה הראייתית החולשת על השיח של ימינו עמדה בפתח

 חזקת החפות במשפט ימי הביניים  2.2.2

  124.תוצאות שנויות במחלוקת מעלה החפותת הניסיון לאתר את מקורותיה ההיסטוריים של חזק

אלו הרואים את חזקת החפות כביטוי .  בהשקפה לגבי משמעותה של החזקה גםתלויות  התוצאות

פרשנות החזקה כהוראה   125.לדרישת הוכחת האשמה מעבר לספק סביר יחפשו את שורשיה בהתאם

לנטרל כל השפעה או  שייעודה)המתייחסת למצב התודעה בתחילת המשפט ובטרם הצגת הראיות 

כבעלת משמעות , או באופן רחב יותר( פריורית לנוכח הליכי המעצר וההעמדה לדין-מסקנה א

-חזקת החפות כביטוי לזכותו הבלתי.  תולכנה גם לפרספקטיבות היסטוריות אחרות 126,פוזיטיבית

.  בינייםהינה מוטיב שבולט בחסרונו במשפט ימי ה, תלויה של אדם באשר הוא אדם למשפט הוגן

קושרת את עיגונה של חזקת החפות כעקרון של מוסר פוליטי לרעיונות של אכן הגישה המקובלת 

 127.ברוחה ובעקבותיה שבוצעו תקופת ההשכלה ולרפורמות המשפטיות והחוקתיות

ן מסוים מובגם אם ב, חזקת חפות עוד בימי הבינייםשל התפתחות מספר כותבים ניסו לטעון ל

טיעון ככל שהוא מתייחס לערכים הקשה להגן על תעד כה את משפט התקופה  סקירתנו  128.ומוגבל

שוויונית -הפגם המפורש והבולט מכל הוא בהחלתה הבלתי.  שמבטאת חזקת החפות במובנה המודרני

קשורים למעשה העבירה -דתית או בהתייחס לנתונים בלתי-בין, מעמדית-תוך אפליה בין, של החזקה

, זהמשמעותי אפילו אם נתעלם מקושי   .או הנחות ביחס להתנהגותו בעבר כגון שמו הטוב של הנאשם

                                                           
124

חיבור לשם ) 1-5 משמעות חזקת החפות מעבר למידת ההוכחה במשפט הפליליטאי סקירתה התמציתית של רינת קי' ר 
, רינת קיטאי;  (1111יולי , הפקולטה למשפטים -האוניברסיטה העברית בירושלים , קבלת התואר דוקטור למשפטים

 111-103ג  שפט עלי מ, "תפקידה וטיבה בהליכים הקודמים להכרעת הדין בפלילים, חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית"
;  R. J. KOSTER, KIE RECHTSVERMUTUNG DER UNSCHULD (1979)מחקרו היסודי של ;  ומקורות הנזכרים שם( 1113)

George Fletcher, Two Kinds of Legal Rules:  A Comparative Study of Burden-of Persuasion Practices in 

Criminal Cases, 77 YALE L. JOUR. 880, 880-1 (1968). 
125

במשפט הקונטיננטלי  in dubio pro reoהתפתח במסלול נפרד מן המושגים " חזקת החפות"המושג  ,היסטורית מבחינה 
הטענה לפיה חזקת החפות   .1-1ש "בה, Fletcher ,111-110 'ר. אמריקאי-ספק סביר במשפט האנגלווכלל ההוכחה מעבר ל

דינו המפורסם של בית המשפט -למשל בפסק-יס קישורה לעקרון העדיפות בס-על, היתה מוכרת לכל אורך ההיסטוריה
העקרון בדבר   .אינה עומדת במבחן הביקורת  - Coffin v. U.S, 1556 U.S. 432, 453-4 (1895)ב בעניין "העליון של ארה

 .קיומה של חזקת חפות אומץ בשלב מאוחר יותר
126

 .William S. Laufer, The Rhetoric of Innocence, 70 WASH. L; 011לעיל הערה , של קיטאי, בין השאר, כטענתם 

REV. 329 (1995). 
127

 presomption" -" חזקת החפות"המושג ;  101, 011לעיל הערה , "חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית", קיטאי 

d'innocence" 0715זכויות האדם והאזרח משנת  נזכר לראשונה בהצהרה הצרפתית על  ;Fletcher 881 at fn. 4 , לעיל
ברוח מהפכת ההשכלה נקלט מושג חזקת החפות כעקרון יסוד ;  17-11, 011לעיל הערה , Koster;  1ש "ה, 110, 011הערה 

 נאשמיםהולשמירה על זכויות  הליך המשפטישל ה ניהולוהעומד ביסוד המשפט הפלילי ומציב דרישות הנוגעות לאופן 
כי בכך נפרדה הנמקת חזקת החפות מגישות קודמות הקשורות בדמות האדם , קוסטר בעקבות, קיטאי מדגישה.  במסגרתו

 ,קיטאי.  הפרטזכויות של תורת מוסר פוליטית לרציונאל הקשור  ותחתיהן אומץ( הנחה שהאדם טוב מיסודוהכגון )וטבעו 
101-03  ;Koster ,55-011  ;כזכות חוקתית ה חזקת החפות הוכר, 05 -ואל תוך המאה ה 01 -החל מחציה השני של המאה ה

 .51, 5לעיל הערה , Thayerגם ' ר .ומקורות הנזכרים שם 103, קיטאי.  המערב ברוב ארצות וכעקרון מחייב
128

נולדה חזקת החפות  כיישנם הטוענים .  111-103 ,שם ,וסיכומה התמציתי של קיטאי Kosterסקירתו המפורטת של ' ר 
מבין מספר אסכולות שחלשו )כאשר תחולתה היתה תלויית אסכולה משפטית , 01 -במהלך המאה הכבר במשפט האיטלקי 

היתה סלקטיבית , ידי האסכולה הלגאליסטית של התקופה-שהוכרה על ת החפותחזק, מכל מקום(.  באיטליה באותה עת
ונותיו ועברו הנקי תכ, רק אדם שאישיותו"קיטאי מדגישה ש.  והבחינה בין נאשמים על יסוד מעמד חברתי והתנהגות קודמת

כראיה גם החזקה עשויה היתה לשמש , בהתקיים התנאים.   115, שם". נהנה מחזקת החפות, תנהגות ישנההעידו על ה
אופיו על בסיס התייחסות ל, ובדתיתאם נסתרה החזקה כהנחת מוצא ע, אולם מצד שני.  עצמאית לחפותו של הנאשם

זקת אמנם ח הציגה 03  -מאה השל התורת המשפט הכנסייתי .  חלק בהליך היא לא מילאה עוד כל ,נאשםהתנהגותו של הלו
.  טוב מיסודושנברא בצלם האלוהים הינו האדם קידומה של תפיסה לפיה מתוך , חפות כחזקה כללית הנתונה לכל אדם

 .בסיס להרשעהלבין עידוד השימוש בכפייה לצורך חילוצן של הודאות כ, קיים כמובן פער מטריד בין הכרה לכאורית זו
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.  בשיטה שאפשרה שימוש בעינוייםלבסס טיעון לגבי תחולתה באופן ממשי של חזקת חפות  לא נוכל

מבלי , "חוסר ידע"ניסיון לתאר את תחילתו של המשפט כמצב של , למשל בכתבי באלדוס, אמנם ראינו

כאשר , שברירית הנחה זוהיתה  הזו בגדרה של הדוקטרינה גם ךא  129.שהדעה נוטה לצד זה או אחר

שאינם בהכרח קשורים למעשה העבירה שימשו להטיית הכף , ברמות שונות" חשדות"ו" פרזומציות"

חזקת החפות גם אינה מתיישבת עם . הצגת הראיות הקונקרטיות וקביעת נטל ההוכחה עוד בטרם

ההתבססות על הידע הקהילתי תוך חיפוש ) "fama" -הטיעון הדסקריפטיבי של וויטמן אודות מושג ה

 0171הצרפתי של בחוק הפרוצדורה הפלילית  130(.עיגונים פורמליים שיאפשרו לתרגם אותו להרשעה

אין כל .  נובע מפרקטיקת ניהולו של ההליך י המשמעותי ביותרהקוש  131.הוגדרה חזקת אשמה מפורשת

.  המאשפר השגת ראיות מרשיעות בכפייהביסודו של הליך  מונחתאם היא , תוכן ממשי בחזקת חפות

שאינם  –העיון ההיסטורי תומך בהדגשת תכניה המהותיים , במבט על הסוגיה מן הכיוון ההפוך

סיון לטעון לקיומה של חזקת חפות מוקדמת חושף עד יהנ.  תיתשל חזקת חפות חוק –פורמליים גרידא 

לקחי ההיסטוריה מדגישים את חשיבותם של .   וכי ניתן לרוקנה מכל תוכן כמה חזקה מעין זו חסרה

 .התכנים הנכרכים אל חזקת החפות המבטיחים את הגינותו של ההליך

 המצפון והספק, העיההתלבטות ביחס למעמדם של היד  2.2.6 

המחויבות : מתקשר לשתיים מהמחויבויות המרכזיות המוגדרות בעבודה זוהמוטיב האחרון שאדגיש 

 מבטאהמושגים העיקריים שבאמצעותם .  הנורמטיבית להקצאת סיכוני המשגה והמחויבות המוראלית

קלטו אל נ -" הספק הסביר"ו" הוודאות המוראלית"מושגי  -השיח המשפטי את המחויבויות הללו 

 רהכיבשיטות המשפט של ימי הביניים נ, יחד עם זאת  01.132 -בחציה השני של המאה הרק  המשפט

בגדרו של  המצפון והספק, או המושבע ה האישית של השופטההבנ שללמקומם  יחסב גוברת התלבטות

 .  התלבטות זו הניבה שורשים מושגיים שמהם התפתח השיח המתקדם יותר.  ההליך

היו במקור שונות באופן מהותי , בהקשר המשפטי ,"doubt" -ו" сonscience" של המושגים יותהמשמעו

133י הביטו  .ממשמעותם בימינו
"conscience" יכול להתייחס לאמונה ובעל משמעות כפולה  הוא ביסודו

 private)קונקרטית האישית הלידיעה  ,או במשמעות האחרת (moral conviction) השופט הפנימית של

knowledge.)134   לשופט יש העמדה הדומיננטית בתיאולוגיה המשפטית של התקופה היתה שגם כאשר

כל שאל ידו לעשות הוא לחקור ביסודיות את העדים , על חפותו של הנאשם ידיעה אישית פוזיטיבית

, אבל כל עוד שהוא אינו מוצא נימוק לכך עליו לפסוק בהתאם לראיות, ולחפש סיבה לדחות את עדותם

החטא בהוצאתו להורג .  להורות על הוצאתו להורג של הנאשם חרף הידיעה על חפותווע כלומר להרשי

גישה זו ביטאה מוטיבים    135.של חף מפשע אינו חטאו של השופט אלא חטאם של העדים שהאשימוהו

תכלית ההגנה על השופט ונשמתו , ידו של השופט לבין העדיםקההפרדה הנוקשה בין תפ:  שהוזכרו לעיל

                                                           
129
 .לעיל 51-51טקסט נלווה להערות ' ר 
130
 .לעיל 50-51ש "טקסט נלווה לה' ר 
131

 Morris Ploscowe, The Development of Present.  הוראה בוטלה לאור ביקורת נוקבת של כותבי תקופת ההשכלה 

day Criminal Procedures in Europe and America 48 HARV. L. REV. 433, 436 (1935). 
132

מובא " ההוכחה מעבר לספק סביר"ושל סטנדרט " הוודאות המוראלית"דיון מפורט במקורות ההיסטוריים של מושג  
 .בפרק השישי לעבודה זו

133
 ."conscienza"באיטלקית , "conscience"בצרפתית המודרנית  ,"conscientia"בלטינית  
134
 Whitman , 011, 01לעיל הערה. 
135

כמצוטט אצל  THOMAS AQUINAS, SUMMA THEOLOGICA, 2 – 2 q. 64 n. 7.  בכתבי תומס אקווינסעמדה זו עולה  
Whtiman  , 003, 01לעיל הערה. 
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והדבקות בכלליה הנוקשים של , כנה שבשפיטה שקדמה בחשיבותה לתכלית ההגנה על נאשמיםמפני הס

-ה הדואת התפיס הממחיש אמרה ידועה מן התקופה.  הפרוצדורה ההוכחתית הפורמלית המחייבת

  136".בתום לב דורשת לעתים קרובות לפעול בניגוד למצפון/פעולה לפי המצפון:  "משמעית של המצפון

גם במחיר הרשעה , הדעת השיפוטי לכללי ההוכחה הפורמליים-של שיקול המוחלטת ההכפפה תגיש

לגישה היתה .  ת במושגים של ימינו ועוררה מחלוקת גם בזמנהנתפס-הינה בלתי, מודעת של חף מפשע

לעומת המשפט המקובל שנטה לדחות , במשפט הקונטיננטלי( אם כי לא גורפת)אחיזה לא מבוטלת 

   137.אותה

אמנם המשפט .  תם של ספקות פנימייםלנפקו מחלוקת ביחס התפתחה באופן הדרגתי ,בהתאמה

, מתפשר לכאורה-מן המשפט הרומי את סטנדרט ההוכחה האולטימטיבי והבלתישאב הקונטיננטלי 

הדרישה תורגמה למודל אולם ".  ברורה מאור השמש"הוכחה שהיא :  ביחס להרשעה בדיני נפשות

לפיו במקרה של ספק יש לנקוט  הכלל גם נקלט מן המשפט הרומי , וסףבנ.  הוכחה פורמלי נוקשה

אלא שגם .  עקרון ההנאה מן הספק 03 -לכאורה נטבע באופן מפורש כבר במאה ה  138".בדרך הבטוחה"

תואר " ספק"ה.    נשאו משמעויות שונות מאלו השגורות בימינו "הדרך הבטוחה" פועלו של הספק וגם 

" סיבות שוות"כאשר ישנם ) אפשרויותשבו הדעה נוטה באופן שווה לשתי הבמקורות התקופה כמצב 

במודל   139(.כאשר הסתברות החפות זהה להסתברות האשמה:  ובמונחים של ימינו, בעד ונגד ההכרעה

שלא אפשרה , הנמוכה ביותר כדרגה" ספק"ה נתפס ,הוכחה או חשדשל דרגות  שבוסס על הגדרת

המזהירים במפני הרשעה  ראשונים באופן הדרגתי נקלטו גם ביטויים, יחד עם זאת.  שימוש בעינויים

בדרך "צוו השופטים לנהוג  "ספק"במצב של  ,ככלל  140.במובן קיומו של חוסר וודאות, לנוכח ספק

בר בדרך הבטוחה יותר מבחינה האם מדו:  אולם מיד התעוררה השאלה מהי דרך זו".  הבטוחה יותר

המרחיקה את )או בדרך הבטוחה יותר מבחינה הסתברותית "( חטא"המרחיקה את הסיכון ל)מוסרית 

עיון   141?או עבור השופט והחברה, האם מדובר בדרך הבטוחה יותר עבור הנאשם?  (סיכון המשגה

שאלה יחס לבשף התלבטות חו, יתבהשפעת התיאולוגיה הנוצר, משפט הקונטיננטלי של ימי הבינייםב

היא זכות " ההנאה מן הספק"מובן מאליו ש מלכתחילה לא היה.  של אופן הקצאת סיכוני המשגה

                                                           
136

 "multa cum conscientia contra conscientiam fiunt" - "Doing things in good conscience often requires 

doing things against one's conscience". ר' Whitman,  ומובאות שם 003, 01לעיל הערה. 
137

כבעלי  הן כעדיםהן במקור שימשו המשובעים בעצמם , כאמור.  שונה מלכתחילהבהקשר זה בעים היה שמעמדם של המו 
 חלשה 01 –מאה האבל גם ב, בהדרגה נטו הדגש והצורך להערכה של ראיות חיצוניות.  את הדין הסמכות והחובה להכריע

 ,לנוכח הפונקציה של המושבעים מעצם הגדרתה.  על הידיעה האישיתגם  להסתמךמושבע רשאי  לפיההמוסכמה  עדיין
 .  משפט המקובליבה בעיה מבנית או התלבטות בלא הצ" הידע האישי"בעיית 

138
הכלל תואר גם   ."In dubiis via est tutior eligenda":  אפיפיור אינוקנטיוס השלישימיוחסת לזו  ידועהגם מימרה  

 AUGUSTINE, DE SERMONE DOMINI IN MONTE 2 ch. 18, in THE LORD'S.   כציווי מוסרי כללי, "עקרון החסד"כ

SERMON ON THE MOUNT 147 (J. Epson trans.,1948) .ר 'Franklin , ומקורות נוספים הנסקרים שם 17, 1לעיל הערה. 
139

 Franklin ,17-11 כך מוגדר .  מונחי הנצרות הקתולית של ימינולגם  ואמתת "ספק"הגדרה זו ל  .ורות הנזכרים שםומק
 A state in which the mind is suspended between two contradictory":  המונח באינציקלופדיה הקתולית

propositions and unable to assent to either of them…" .Whitman , עשוי " הספק"של  מובן זה.  001, 01לעיל הערה
רף נמוך באופן משמעותי מרף ההוכחה הפלילי   -לא הוכחה אף לפי מאזן הסתברויות  למצב שבו האשמהגם תייחס לה

של  prudence -ול (reasonableness)" סבירות"וויטמן מדגיש את נוכחות הדרישה ל, יחד עם זאת.  הנהוג במשפט המודרני
פן המעיד על השורשים של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר בתיאולוגיה באו, מונחים הקתולייםה גם לפיהספק 

 .הנוצרית
140

ראיות ) "certis indiciis"שהציג את המונח , 00 -מהמאה ה Ivo de Chartresביטוי לכך הופיע כבר בכתבי הרפורמאטור  
 Ivo  :"Itשאימץ את הצהרתו של האפיפיור גרגורי הגדול ואת הסטנדרט של  Gratianובהמשך בכתבי , (המגיעות כדי וודאות

is a grave and unseemly business to give judgment that purports to be certain when the case is doubtful… 

even though certain things may be true, nevertheless they are not to be believed by the judge, unless they are 

proved by certain evidence"  .ידי -מקורות אלו מובאים עלFranklin , 001, 1לעיל הערה. 
141
 .17-11, שם' רלדיון מפורט  
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חוט ישיר מקשר בין , בכל זאת.  בהדרגה לנוכח השקפות סותרות פותחה זו הסתפי.  מוקנית לנאשם

 -בכתבי הייל במאה ה דרך פירושם, במובן של מתינות וחסד, במקורות מימי" הדרך הבטוחה"עקרון 

 01.142 -ועד לנימוקים הישירים ששימשו לביטוי עקרון העדיפות במשפט של המאה ה, 07

מתוך הדיון בשאלות הללו אודות טיבו של הספק ומשמעותו צמחו עוד בימי הביניים שני מושגים 

ראשון היה .  בהגדרת רף ההוכחה הפלילי ופותחו ברבות השנים כמושגי המפתח שנקלטו, משמעותיים

נשיא , אן גרסון'בכתביו של ז וחודש 143נקלט ממשנתו של אריסטו רעיוןה  ".הוודאות המוראלית"מושג 

 07 -במאות ה ופיתוחו הפילוסופי מושג הוודאות המוראלית  0111.144אוניברסיטת פריס בסביבות שנת 

 in dubio pro"המושג השני הוא   145.הספק הסביר הניח את הבסיס הרעיוני להופעת סטנדרט 01 -וה

reo"  "( פסוק לטובת הנאשם –במצב של ספק )" הדרך "שסימן את ההכרעה בגדרה של דוקטרינת

הוליד " ברורה כאור השמש"לבין השאיפה להוכחה " הדרך הבטוחה"החיבור בין כלל   146".הבטוחה

וחו של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר פיתל שקדם, את הביטוי המפורש לעקרון ההנאה מן הספק

 והדגיש אתבאיטליה  05 -הביטוי הופיע כלשונו לראשונה במאה ה  147.אמריקאי-במשפט האנגלו

   148.ולדקדק בחקר האמת" להעניש בעצב"המחויבות המוראלית של השופט 

מבחינה מעשית חלשה על ההליך יותר ויותר הערכת , גם בהיעדרו של דיון תורתי, לעומת זאת, באנגליה

טייה נה, במבט היסטורי.  ביחס לפועלו של הספקשנבעה ממנה הראיות מצד המושבעים וההתלבטות 

, י כןהנה כ .היא לאפיין תופעה של הססנות חברי מושבעים בתקופת ימי הביניים להרשיע לנוכח ספק

והניח יסודות ראשוניים , לי במובנו ובפועלו של הספק התקיים כבר בימי הבינייםאדיון דוקטרינ

בפרט בהקשר של המחויבות להקצאת סיכוני המשגה ושל , לפיתוח משמעותו של עקרון ההגנה על חפים

 .  המחויבות המוראלית
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 0הערה , "ההוכחה מעבר לספק סביר"שבו נעשה השימוש המתועד הראשון במושג " הטבח בבוסטון"בנאומו במשפט  
הייל הציג שורה של מקורות .  לעיל 71הערה , היסטורית של הייל בספרו-ס את הסקירה הפרשניתון אדאמ'ציטט ג, לעיל

 it is always safer to")" של הרחמים, לשגות לצד המתון"כציווי " בדרך הבטוחה"היסטוריים שפירשו את הציווי לנהוג 

err on the milder side, the side of mercy")  וכביטוי לעקרון של העדפת האפשרות לזיכוי אשם על פני האפשרות
 .3:113, 0לעיל הערה , LEGAL PAPERS OF JOHN ADAMS.  להרשעת חף מפשע

143
תוך אבחנה בין הוכחה דמונסטרטיבית או מתמטית , "וודאות"של " סוגים שונים" טעון שקיימיםאריסטו היה הראשון ל 

 for it is the mark of an educated man to look …":  למושא ההוכחה והקשרה מהוזאת בהתא, לבין הוכחה מסתברת

for precision in each class of things just so far as the nature of the subject admits;  it is evidently equally 

foolish to accept probable reasoning form a mathematician and to demand a rhetorician demonstrative 

proofs"   . ARISTOTLE, NICOMACHEAN ETHICS (W. Ross tans, revised by J.O. Urmson), in THE COMPLETE 

WORKS OF ARISTOTLE 1094, 1140 (J. Barnes ed., 1984). 
144
 JEAN GERSON, DE PRAEPARATIONE AD MISSAM, in 9 OEUVRES COMPLETES  37 (P. Glorieux ed., 1973) . 
145
 .דיון מפורט בפרק השישי לעבודה' ר 
146

 PETER HOLTAPPELS, DIE ENTWICKLUNG DES ידי-מובא על in dubio pro reoבהיסטוריה של הביטוי מקיף דיון  

GRUNDSATZES "IN DUBIO PRO REO" (1965). 
147

 John Langbein, Historical Foundations of the Law of Evidence:  The View from the Ryder Sources, 96 

COL. L. REV. 1168, 1199, fn. 152 (1996)  . שיש להניח לפחות קשר מסוים בין הסטנדרט הקונטיננטלי  גורסלנגביין
 .אמריקאי-מאוחר יותר במשפט האנגלו התפתחלבין סטנדרט הספק הסביר ש

 ,AEGIDII BOSSII PATRICII MEDIOLANENSIS, IURECONSULTI CLARISSIMI  -מקובל לייחס את המקור לביטוי ל  148

CAESAREI QUE SENATORIS, TRACTATUS VARII, QUI OMNEM FERE CRIMINALEM MATERIAM EXCELLENTI 

DOCTRINA COMPLECTUNTUR 457 (Lons:  APud Antonium de Antoniis, 1562),  .ר 'Whitman , 01לעיל הערה ,
013. 
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 ותמסקנ -המחויבות להגנה על חפים במשפט ימי הביניים   2.2.2 

הוא כלל התפתחות מושגית .  כשדה ניסוי לא עקבי, במבט לאחור, כןהביניים שימש אם  משפט ימי

ם הג, הונחו בו שורשים רעיוניים.  הוא כלל פרקים קיצוניים של משבר.  שהתחדד יותר ויותר, ודיון ער

מעבר פתאומי העיון המוצע אינו מתיישב עם תיאור של .  שראשוניים ולא מספיק ברורים ותקיפים

ה יהשינוי המשמעותי הגיע על רקע תהליכים קודמים של ניסוי וטעי.  רציונאליות אל רציונאליות-מאי

מחלוקות   .ועל רקע התלבטות מתמשכת ביחס לאופן הכלתה של בעיית ההגנה על חפים מפשע

ביותר עדיין השינוי המשמעותי .  עקרוניות בסוגיית אופן הקצאת סיכוני המשגה קיבלו ביטוי ברור

  .והוא עמד בפתח.  בראש וראשונה ברוח ובאווירה, נדרש

 ועיצוב עיקרי השיח במהלכהתקופת הנאורות   2.6

"The intellectual power, honesty, lucidity, courage, and disinterested love of truth of the 

most gifted thinkers of the eighteenth century remain to this day without parallel.  Their age 

is one of the best and most hopeful in the life of mankind" (Isiah Berlin).
149

 

.  סוג ההשראה שהן מספקות לדורות הבאים בזכותתקופות היסטוריות מובחנות זו מזו במידה רבה 

תקופת "ומעטות הן התקופות בהיסטוריה האנושית שהותירו חותם כה מובהק והשפעה לדורות כמו 

ות הרעיונ  01.150 -סוף המאה הועד ל 07 -שמאמצע המאה ה ("Enlightenment")" הנאורות/ההשכלה

וננו לברר את פשרו ומעמדו של עקרון חשובים במיוחד לניסיהמרכזיים שהועלו על נס בתקופה זו 

בתקופה זו עוצבו ההנחות והמושגים העיקריים שביסוד השיח המשפטי של ימינו .  ההגנה על חפים

מן הרעיונות הכלליים אודות המחשבה וטבע האדם ועד  . בהתייחס לטיבה של ההוכחה המשפטית

ראיות קונקרטיים ייחודיים להליך  מתורות המוסר וההכרה ועד לעיצובם של דיני ;לכללים ההליכיים

תנו סבתקופה היסטורית זו נכתבו הפרקים המשמעותיים והחיוניים שביסוד תפי -י ררסבהמשפטי האד

את התשובות או :  לא סיפקה היאגם דבר אחד אך .  את תכלית ההגנה על חפים והאמצעים למימושה

 .הפתרונות המוחלטים

.  אף לא בראשי פרקים, וא העושר של רעיונות תקופת ההשכלהחיבור זה לא יוכל כמובן להכיל את מל

את ההתפתחויות  לתאר נחוץ, נורמטיבי במעמדו של עקרון ההגנה על חפיםהלדיון  בטרם אפנהאולם 

   . סגרת הרעיונית שבגדרה הוא נבחןהפילוסופיות והמשפטיות הרלוונטיות התוחמות את המ

 החשיבה המשפטית המודרניתאלים של היסודות האינטלקטו   2.6.2

פוליטיים ומוסריים יסודיים שעיצבו חלק , חלו שינויים אינטלקטואלים 01 -וה 07 -במהלך המאות ה

לכדי  יקרייםבניסיון לכנס את הרעיונות והערכים הע  151.לא מבוטל מעקרונות החשיבה המודרנית

האמון והבטחון הגבוהים :  אתייחס לחמישה מוטיבים שיידרשו להמשך דיוננו, תמצית תכליתית
                                                           

149
 Berlin ,15, 01עיל הערה ל. 
150
אייזק ניוטון וולטייר ואת סופה , ון לוק'ג, זהונינוהגים לקשר את תחילת התקופה לכתביהם של הוגים חשובים כברוך שפ 
בעקבות  ,"Aufklarung"בגרמנית ) "Enlightenment"המונח . 05 –תחילת המאה העלייתה של האסכולה הרומנטית באל 

"Lumieres" – "0711משנת  ,"?מהי הנאורות:  תשובה לשאלה"הוצג בחיבורו של עמנואל קאנט ( הצרפתי -" האורות  .
Emanuel Kant, An Answer to the Question:  "What is Enlightenment", in HANS REISS (ED.), KANT'S 

POLITICAL WRITINGS 54 (H.B. Nisbett trans., 1991). 
151

 LOUIS DUPRE, THE ENLIGHTENMENT & THE INTELLECTUAL FOUNDATIONS OF MODERN CULTURE xi 

(2004). 
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מודל ההכרה מבוסס הניסוי והתצפית ;  (הרציונאליזם)ברכישת הידע האנושי ובחשיבה השכלתנית 

ולטבע " מפעל החברה האנושית"ביחס לששרתה הרוח האופטימית הכללית   152;(ציזםאמפיריה)

 תהפוליטיותורת המוסר ;  דואל בחייורעיון האוטונומיה של הפרט ושליטת האינדיבי;  האדם

מייצגים חמשת הרכיבים הללו .  מובן שמתקיימים קשרי נביעה והשלמה בין הרעיונות.  הליברלית

הם מהווים נדבכים מרכזיים בהבנתנו את   153.של ימינוהדומיננטי ראייתי -הנחות בשיח המשפטי-קדם

 .  המחויבות להגנה על חפים ובציפיותינו ממערכת המשפט לאורה

תקופת  -( הרציונאליזם)שת הידע האנושי ובחשיבה השכלתנית האמון והבטחון ברכי .א

הוצב האידיאל הרציונאלי כמפתח  שבו, ("Age of Reason")" עידן התבונה"כ גם מזוהה נאורותה

ראוי לשים לב שהתפתחות זו קשורה .  לפתרון בעיות ולשיפור מצבם של החברה ושל האדם, לקדמה

מהפכת ההשכלה ".  אמנציפציה מחשבתית" :םרור מכבלישחשל באופן הדוק למושג החופש במובן 

של האדם על  במרכזה היה מוטיב של נטילת אחריות 154."אומץ"היתה בראש וראשונה מהפכה של 

   155 :באחד החיבורים המגדירים של התקופה, כך כתב קאנט.  גורלו

חוסר בגרות הוא . היא יציאתו של האדם ממצב חוסר הבגרות שגזר על עצמו נאורות"

 דברחוסר בגרות זה הוא . להשתמש בהבנתו ללא הדרכתו של אחר חוסר יכולתו של אדם 

מץ אלא חוסר נחישות ואו, נו חוסר הבנהנהגורם לו אי  ךא, שהאדם כפה על עצמו

אזור אומץ להשתמש ' , ['sapre aude'] 'העז לדעת'. להשתמש בה ללא הדרכה מאחרים

  ."זהו המוטו של נאורות - '!בהבנתך

, השינוי שחל בפרדיגמת ההוכחה המשפטית סברהבנת טיבה ועומקה של התפתחות זו חיונית לה

מן הצורך שאפיין את מאות השנים שקדמו לה בהישענות על מקורות בתקופה זו גם היא שהשתחררה 

אפשרות רכישת הידע  כלפיבאופן יסודי את ההתייחסות שכלה שינתה הפכת ההמ.  סמכות חיצוניים

אימוץ הרציונאליזם סימן את ירידת קרנן   156.בהקשרים מוסריים וחברתיים והשימוש בו באופן עצמאי

                                                           
152

עמדה פילוסופית ל במובן הטהור נקשר" רציונאליזם"ה.  מספר מובנים אפשריים" רציונאליזם" למושגחשוב להבהיר כי  
דדוקטיבי ולא -כרח אינטלקטואלימכך נובע שקריטריון האמת הוא בה .תהליך ההיסק הלוגי ינולפיה המקור היחידי לידע ה

בין נציגיה הבולטים של  גישת .  לאמפיריציזם מנוגדבמובן זה הרציונאליזם כאסכולה פילוסופית .  חושי או ניסויי
מובן פחות אך יתכן גם .  ברוך שפינוזה וגוטפריד לייבניץ, הרציונאליזם הדדוקטיבי הטהור נמנו בין השאר רנה דקארט

לפי .  ציזםאמפיריאת ה מבלי לדחות הגיוניתהשכילה ההסתמכות על הנקשר לעמדה הקוראת ל, "רציונאליזם"נוקשה ל
פילוסוף יכול , תחת הסתייגות זו. הרציונליזם והאמפיריציזם אינם תובעים בלעדיות ועשויים לדור בכפיפה אחת, גישה זו

 LACEY, A.R., A DICTIONARY OF PHILOSOPHY 286  (3rd' ר.  ציסטאמפיריבאופן תיאורטי להיות גם רציונאליסט וגם 

edition, 1996)  .(.  הפרקטי)ששילב בין התצפית והניסיון לבין ההיסק הלוגי , ון לוק דגל באמפיריציזם מבוסס הגיון'ג
ידה  ציסטית תוך הצגת קוצראמפיריסינתיזה בין המסורת הרציונאליסטית לבין המסורת ה קאנט הציע. כמוהו גם בנטהאם

כוונתי בשימוש "(.  יזם טרנסנדנטליאידיאל"קאנט הציג גישה משולבת שאותה כינה ) לעצמההיא של כל אחת מהן כש
.  כגישת מוצא המגלה אמון ונכונות להסתמך על היסקים הגיוניים לרכישת ידע,  הינה כללית יותר" רציונאליזם"במושג 

מקובל על " רציונאליזם אינדוקטיביסטי"כאו " ציסטיאמפירי -ליסטירציונא"אפיון השיח הראייתי במשפט המודרני כשיח 
  :WILLIAM L. TWINING, THEORIES OF EVIDENCE 'לדיון מפורט ר.  רוב הכותבים בתחום התיאוריה של דיני הראיות

BENTHAM AND WIGMORE 14-16 (1985)  ;Murphy , מסורת הרציונאליסטית "הדיון ב' כן ר; 1 , 3לעיל הערה
 .של דיני הראיות בהמשך פרק זה" הקלאסית

153
שלא תתכן מחלוקת ביחס למידת ההגשמה האפשרית של כל אידיאל ובשאלת מעמדו ביחס לתכליות  פירוש הדבראין  

ם היסודית והצהרת ל חמשת עקרונות המוצא הללו במובן ההכרה בחשיבותע מושתת רווחאלא שהשיח ה ,וערכים אחרים
 .הכללים הנוהגים במשפט נבחנים לפי התאמתם לעקרונות הללו.  מחויבות כלפיהם

154
חידוש שהתבטא  ב, ("The recovery of nerve") "חזרתו של האומץ"אפיין את מהפכת ההשכלה כ ההיסטוריון פיטר גיי 

לעיל והציטוט  00הערה , Gay' ר, רתיתהאמונה בכוחותיו הרציונאליים של האדם ובחשיבות המחקר והחשיבה הביקו
 .המובא שם

155
 Kant , 051לעיל הערה  . 
156

 LUCIEN GOLDMANN, THE PHILOSOPHY OF THE ENLIGHTENMENT - THE CHRISTIAN BURGESS AND THE 

ENLIGHTENMENT 2 (1968). 
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וגם של הדת והאמונה ככלים הדומיננטיים להכרעה , פיסיות-של ההנמקות המטה, של המיסטיקה

הבטחון  שבבסיסו האידיאל החלופי החדש היה האידיאל הרציונאלי   157.בבעיות אנושיות וחברתיות

על ולקבל החלטות משמעותיות וגורליות , להעריכו, הגבוה בכוחותיו השכליים של האדם לרכוש ידע

מוד סיסטמטי ומדעי של טבע האדם וכלל תחומי האידיאל החלופי כלל הירתמות שאפתנית ללי.  בסיסו

ה החדשה העמידה את אידיאל סהתפי  159.ה לארגון המידע ולדיוק בשפההוא התבטא בשאיפ  158.ידעה

פכת ההשכלה התאפיינה ביומרה מה  160.להפקת משמעויות וערכים, החשיבה האנושית כמקור לחקירה

דרך ארגון מבנה , מחקר עובדות:  המתודה המדעית לפתרון ושליטה בכל הבעיות האנושיותליישם את 

כל התבררה האספירציה הרציונאליסטית -בחינת יומרתה החובקתמ.  הגשמת הצדקלעד ו, החברה

מן הפרספקטיבה  161,והיא היתה לימים למושאה של ביקורת נוקבת, אפילו מטעה, מושלמת-כבלתי

אולם היא , ועד ימינו 11 -ריאליסטית של המאה ה-דרך הביקורת הספקנית 05 -הרומנטית של המאה ה

 .קטואליהפיכה בשיח האינטל-סימנה תפנית בלתי

רכישת הידע על יסוד הסגולות  ,בהקשר של אידיאל ההכרעה השיפוטי -נדמה שבמיוחד בתחום דיוננו 

נותרה היומרה של האידיאל הרציונאליסטי  -הלוגיות האנושיות והנכונות והבטחון להסתמך עליו 

האידיאל .  תיקופו של מודל ההכרעה השיפוטי נסמך עליה  162.חזקה ודומיננטית מאד בשיח הרווח

 שיפתשאלת גדרה של היומרה לח:  יתברר כרלוונטי לדיוננו ביחס לשלוש שאלות לפחות הרציונאליסטי

יתכנות שאלת ה, (כרה במגבלותיה וביחסיותהתוך הדגשת חשיבות הה)האמת והכרעה על בסיסה 

בכלים לוגיים ( בהקשר המשפטי)השגתה של שליטה אפקטיבית בשיעורי ובסוגי הטעות שהיא מייצרת 

והשאלה אם יש להכיר גם במקומם של אלמנטים שאינם לחלוטין רציונאליים בהכרעה , טהורים

נו לסוגיית השימוש במונחים גמישים ועמומים לתיאור סטנדרט הוכחה שהיאדרש , בנוסף.  השיפוטית

רמת הבטחון באידיאל הרציונליסטי היא משתנה המשפיע באופן דרמטי על אופן .  כביכול אובייקטיבי

בין )ההתייחסות אל המחויבות להגנה על חפים בגדרו של המודל האנטינומי שהוגדר בפרק הראשון 

 (.שביעות הרצון לבין הספקנות

התייחסו בפרט לסוג ן והבטחון האמו -( האמפיריציזם)מודל ההכרה מבוסס הניסוי והתצפית  .ב

, ציסטיתאמפירישל תורת אפיסטמולוגיה  הדגש הנוסף היה על ביסוסה. של רציונאליזם מסוים

                                                           
157

 Gay , דוקטרינה התיאולוגית לבין פיתוח התורות האפיסטמולוגיותהאת הקשר בין  אמנם אין לבטל . 17, 00לעיל הערה  .
הוגים כגון דקארט ולניסיון לבסס את  היוו המשך לכתביהם של 01 -וה 07 -האפיסטמולוגיות של המאות ה תיאוריות

.  תלויה בהגיוןה ההבנה כי האמונה הדתית איננה בתקופת ההשכלה חדר, יחד עם זאת.  האמונה על אדנים רציונאליים
.  NICHOLAS CAPALDI, THE ENLIGHTENMENT – THE PROPER STUDY OF MANKIND, 9 (1967)' לטיעון אחרון זה ר

בתקופה זו .   שאינם טעונים תיקוף תיאולוגי, עצמאיים "ידיעה"ו" הוכחה"של מושגי אימוץ ה השינוי העיקרי והמובהק היה
 .היתה ירידה ניכרת בכוח ובהשפעה של המשפט הכנסייתי

158
 Capaldi ,11. 
159
 Berlin , 05, 00לעיל הערה. 
160
 Dupre  , 10, 050לעיל הערה. 
161

 But the central dream, the demonstration that everything in the world moved by":  ישעיהו ברלין תבכ 

mechanical means, that all evils could be cured by appropriate technological steps, that there could exist 

engineers both of human souls and of human bodies, proved delusive. Nevertheless, it proved less misleading 

in the end than the attacks upon it in the nineteenth century by means of arguments equally fallacious, but 

with implications that were, both intellectually and politically, more sinister and oppressive"   .Berlin ,יל לע
 .15, 00הערה 

162
ם היחידי הוא התחו( להבדיל מהשיח האקדמי, הממסדי)שהשיח המשפטי , בנימה של ביקורתאפשר , יש מי שיאמרו 

.  ההוכחה והסיבתיות, העשרים ביחס למושגי האמת מודרניסטית של המאה-הספקנות הפוסט כמעט שנותר חסין לחדירת
 דורון מנשה'  רשיח המשפטי הרווח בתחום דיני הראיות הרווחות בקדם ההנחות כלפי לביקורת מעשית ומתונה יותר 

  (.0551) 13מג  הפרקליט" חופש הוכחה ותיזות בדבר מקצועיות השפיטה, שיקול דעת עובדתי"
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ה את הרעיון זה דחמודל חשיבה   163.סיון והתצפית כמקורות לרכישת הידעיהנניצבו שבמרכזה 

נו תלוי בלימוד והתנסות פריורי שאי-או א" מולד"אודות קיומו של ידע ( ות מסוגוותפיס)האפלטוני 

ון לוק הוצג 'ובעקבות כתביהם של הוגי דעות חשובים כג  164בהמשך להשפעתו של בייקון.  חושית

ועל ראיות איסוף על  מכאן ואילך ךאמת נסמה חקר  165".ידע"כמקור התוקף ל" הניסיון האנושי"

השאיפה היתה לייצר , ובהתאמה לתיאוריית המדע של בייקון, בהמשך לכך.  היסקים אינדוקטיביים

באופן ) ואותן לתרגם לכללים שיכווינו את ההיסק הספציפי, הכללות מבוססות ניסיון ותצפית

ההנחה האופטימית ביסוד   .ביסוד הקישור האמור ניצבה הנחת הסיבתיות האמפירית  166.(דדוקטיבי

ההצלחה של השיטה המדעית בעולם החומרי הינה הדרך הישימה לרכישת מודל חשיבתי זה היתה כי 

ציסטית היא הניצבת ביסוד אמפירי-החשיבה הרציונאלית  167.ידע גם בתחומים הנוספים ולהסדרתם

טיעונים ספקניים אמנם ברבות השנים הועלו .  ודל ההוכחה המשפטית הנוהג והרלוונטי להמשך דיוננומ

ספקות הוטלו גם לגבי   .כלפי ההנחות הנגזרות מחשיבה זו -מידה  ואם שלשל מהות אם  -משמעותיים 

מתודת הסתברותי ביחס לאירועים בעתיד שעליו מבוסס המדע לבין -בין הניבוי האמפירי ההקבלה

ראוי להדגיש שגם בגדרו של מודל למצער  168.אירועים שהתרחשו בעבר שאליו נדרש המשפט החקר של

נותר מקום חשוב לפונקצית העיון הביקורתי המתמשך , וך אימוצוציסטי ומתאמפיריההוכחה ה

 .  סיכוני המשגה שהם מייצריםים הננקטים על בסיסו ובהערכת בפרוצדורות ובאמצע, בכללים

: ת הכללית שנשבה בהוהיה רוח האופטימי נאורותמאפיין מרכזי של תקופת ה -האופטימיות  .ג

 169;קדימה כפרויקט לשיפור ולקידום מצב האדם והחברההתחושה כי ההיסטוריה עצמה נועדה לנוע 

הן במובן האינדיבידואלי והן בניסיון ליצור חברה ומשטר , האמונה החזקה בשליטת האדם על גורלו

ה כאבדן דרך נתפסהפחד הפסימיים של ימי הביניים הדומיננטיות של משטרי .  טובים וצודקים יותר

לטבעו  יחסב כללית אופטימיותניכרה גם    170.ט של גורלוה לפי האדם הוא הארכיטקתפיסוהוחלפה ב

ההוכחה והידע , האופטימיות מאפשר לקשר בין התפתחות תורות החשיבה יסוד.  המוסרי של האדם

   171.פוליטי ובתורת המוסר והזכויות-במבנה השלטוני שחלו במקביללבין ההתפתחויות המשמעותיות 

 

                                                           
163
 Capaldi , 5, 057לעיל הערה  ;Berlin , 05, 00לעיל הערה. 
164
, ניסוייםמדעית המבוססת על האמת אידיאל ה ת ושלציסטיאמפיריה לאבי הגישהנחשב ( 0510-0111)סיר פרנסיס בייקון  

 .(Scientific method) תצפית וביקורת מדעית
165

הערה , 0151ון לוק אודות ההבנה האנושית שפורסם לראשונה בשנת 'חיבורו של ג החיבור המשפיע שהציג טיעון זה היה 
הציג את הטיעון גם ש)דייויד יום , ברקלי' ורג'גציסטית כללו את אמפיריהוגים חשובים נוספים באסכולה ה  .לעיל 57

 (.ציזםאמפיריההאינדוקציה והסיבתיות שעליהם מושתת הספקני המשמעותי ביותר כלפי 
166
 Berlin , 01, 00לעיל הערה. 
167
 .15, 17, שם 
168

 .מן הביקורות הללו יידונו גם בחיבור הנוכחיחלק  
169
 Capaldi , 10, 057לעיל הערה. 
170
 Gay ,5-7, 00 לעיל הערה. 
משקף את , (0150" )לויתן"בחיבורו המשפיע , (בלעדי המדינה" )המצב הטבעי"אפשר שתיאורו של תומס הובס את  171

מצב "הובס תיאר את המדינה כתחליף ל.  תמונת הנגד לפרויקט שראתה לנגד עיניה תנועת ההשכלה ולאידיאלים שקידמה
אין , אין ניווט, ל זו אינו מובטח וכתוצאה מכך אין עיבוד של האדמהאין מקום לחריצות שהרי פריה ש"... שבו , "הטבעי

אין , אין מונים את הזמנים; אין ידיעה על אודות פני הארץ; אין בניה מרווחת; שימוש במצרכים שאפשר ליבאם דרך הים
, אדם הם חיי בדידות וחייו של; פחד מתמיד וסכנה מתמדת מפני מוות אלים, והגרוע מכל; אין חברה, אין ספרות, אומנות

, 073 מבחר כתבים:  המחשבה המדינית, (0511, יוסף אור מתרגם) לויתןתומס הובס   ."חייתיים וקצרים, מאוסים, דלים
 תאופטימירוח .  ערכם ואיכותם הם שעמדו במרכז, חייו של האדם ,והנה עתה(. 0551, ברוך זיסר ודוד צור עורכים) 075

  .דווקא לא היה אופטימיסט ביחס לטבע האדם, יש לציין, הובס בעצמו.  החליפה את הפסימיזם ותחושת היעדר השליטה
יחיד -תיאר את היציאה מן המצב הטבעי כהפקדת הסמכות בידיו של שלטוןו, דיר את יצר האדם כרע מטבעוהוא הג, להיפך

.  מנה החברתית לעקרונות דמוקרטייםפיתחו את רעיון הא י הובסהכותבים שבאו אחר.  לנגד עיניו השלטון שראה צורת –
 .את הכמיהה הבסיסית לחיי אדם וחברה אופטימיים ופוריים יותר פיםהובס משק דברי, עדיין
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יחס שבין נאורות סימנה מהפכה בתקופת ה -האוטונומיה של הפרט ושליטת האדם בחייו   .ד

ראיית המדינה של ת אינדיבידואליזם במובן סמשנתו של תומאס הובס ביטאה תפי.  האדם לחברה

 במסגרתהמכאן נבע דימוי האמנה החברתית ש  .ולא להיפך, ככלי למימוש צרכיו ורצונותיו של האדם

עקרונות אלו פותחו .  למען בטחונו, מוותר היחיד על חלק מזכויותיו הטבעיות ומפקידן בידי המדינה

ידי הוגי דעות חשובים נוספים לכדי תורת זכויות טבעיות המדגישה את החירות הבסיסית של -על

כת מערעניינה של ה במרכז ,באשר הוא, אנט הדגישה את הצבת האדםקמשנתו של   172.האינדיבידואל

עשה מעשיך כך שהאנושות שבך ובכל אדם אחר תשמש לך " 173:ושל תורת המוסר מדיניתהחברתית וה

האינדיבידואל וההגנה על זכויותיו הפכו לשיקול מרכזי   174".גם תכלית ולעולם לא אמצעי בלבד

נישה ההצדקה התועלתנית לעלצידה של , בהתאם לכך.  המגביל את היכולת לקדם תכליות כלליות

ההגנה על   175.המציבה מגבלות למימוש האינטרס הציבוריעמדה מוסרית גם  התגבשהית הפליל

קניינו או זכויותיו קיבלו , מוצדקת בחייו-חירויות האדם והסרת הפחד מפני פגיעה שרירותית ובלתי

 .להבנתנו את תכלית ההגנה על חפים חיוניים ויסודייםמונחים אלו .  משמעות וערך חסרי תקדים

גם לאורה של מובן עקרון ההגנה על חפים  - (הליברליזם) יתהמוסר הפוליטי הליברלתורת  .ה

מעשית היתה -מבחינה היסטורית.  01 -וה 07 -שצמחה במהלך המאות ה תורת מוסר פוליטית מסוימת

מהפכות אלו הונעו מעיצובה של   176.זו תקופה של מהפכות פוליטיות וכינון חוקות ומגילות זכויות אדם

מעשית מושגי -אינטלקטואלית ופוליטית, בתקופה זו נצרבו תודעתית.  ופיה המדינית הליברליתהפילוס

שלטון החוק ותיאוריות של צדק עקרון , הזכויות הטבעיות המוקנות לכל אדם, החירות והשוויון

הדימוי כאמור בתקופה זו צמח .  זכויות הפרטלפגוע ב משטרשהגבילו באופן משמעותי את כוחו של ה

יעמדו במוקד  177גם המאוחרים והמתוחכמים יותר, שפירושיו ופיתוחיו "אמנה חברתית"שפיע של ההמ

בפרק  "עקרון העדיפות"טיעונים בעד ונגד  הניסיון לבאר את פשרו של עקרון ההגנה על חפים ולבחון

 .הבא לעבודה

 המשפטייםוהפרוצדורה כללי ההוכחה עיצובם של   2.6.2

ואת העקרונות  הליך הפליליהתרחשו גם התפתחויות פורמטיביות שעיצבו את ה 01 -וה 07 -במאות ה

ההתפתחויות המשמעותיות ביותר שאליהן אתייחס היו .  המנחים את הוכחת האשמה במסגרתו

הראיות המסורתיים  וקליטת כללי המקובל התגבשותו של ההליך האדברסרי בארצות המשפט

; "(ציסטיתאמפירירציונאליסטית "המסורת ה)ראייתית מנחה פיתוחה של דוקטרינה ;  המוכרים בו

ראשיתו של ; "הוכחה מעבר לספק סביר"וה" וודאות המוראלית"פיתוחם וקליטתם של סטנדרט ה

                                                           
 JOHN LOCKE, TWO TREATISES OF GOVERNMENT (Thomas.  אק רוסו'אן ז'ז, ון לוק'הבולטים מביניהם היו ג 172

Hollis ed., London, A. Millar et al, 1764). ;Jean Jacques Rousseau, Du Contrat Social ou Principes du Droit 

Politique, 1762) . 
173
 .ה"תשס 111, 155',ז משפט וממשל" ון רולס על צדק ושוויון'ג", פניה עוז זלצברגר 
174
 (.י"תש, האוניברסיטה העברית, ל מאגנס"ש י"הוצאת ספרים ע) המידותהנחת יסוד למטפיסיקה של , עמנואל קאנט 
175

מניעתית דומיננטית באופן מובהק אל תוך -הגישה התועלתניתנותרה , בהתייחס למשפט הפלילי ולדיון בעקרון העדיפות
 .בהמשך פרק זה הדיון' ר.  האולם התשתית הרעיונית של גישת הענישה הגמולית כבר הונח ,באנגליה בפרט ,05 -המאה ה

176
(.  0775)צרפת , (0715 -כינון החוקה ב ;0771)מהפכות פוליטיות ליברליות וכינון משטר חוקתי התרחשו בארצות הברית  

 .  פורטוגל וגרמניה, ספרד, התרחשו מהפכות גם בבלגיה 05 -במאה ה
177

ידי -על 11 -במאה ה הוצגהש ("veil of ignorance")" מסך הבערות"כוונתי בפרט לתיאוריית האמנה החברתית ומושג  
 .JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE (1972).  ון רולס'ג
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;  ביחס להיקף השימוש הראוי בעונש המוות וביחס שבין הוכחת האשמה לבין הענישההנוקב דיון ה

 .מרת בלקסטון ודומותיה והמחלוקת סביב המשגה זומיהגנה על חפים באמצעות וביטויו של עקרון ה

חלו שורה של  0751 -ו 0151לנגביין מסביר כי בין השנים   -התגבשותו של ההליך האדברסרי .א

במהלך תקופה זו התגבשו עיקרי המאפיינים של ההליך .  תמורות במבנה ההליך הפלילי באנגליה

שיטת המושבעים אומצה והופעלה   178.ם חמוריםלפחות בתיקי פשעי, דין-עורכי במעורבותהאדברסרי 

ההליך מבוסס המושבעים היה במקור שונה , כעולה מסקירתנו לעילאולם , 03 -אמנם כבר במאה ה

היבט אחד שבו התפתח ההליך היה בשינוי .  באופן משמעותי מן ההליך האדברסרי המוכר בתקופתנו

מאשימים שנדרשו גם להכריע -עים עדיםמלכתחילה היו המושב.  תפקיד המושבעיםההדרגתי שחל ב

שיגרת החיים החדשה . הקהילות גדלו ונטו להתקבץ בריכוזים עירוניים, ככל שחלפו השנים  .באשמה

:  כתוצאה מכך חל גם שינוי הדרגתי בפונקציה שמילאו המושבעים.  התאפיינה במוביליות רבה

עד , על עובדות המקרה הלכו ופחתוהמקרים בהם היוו המושבעים בעצמם עדים בעלי ידיעה אישית 

המושבעים הפכה להיות הערכת ראיות חיצוניות ומתן פסק  להפונקציה הדומיננטית ש. שהפכו נדירים

לנגביין . לערך הבדל בולט בהליך 0151נותר עד לשנת , גם עם שינוי זה.  הדין באופן אובייקטיבי לאורן

:"altercation trial" -בין הצדדים " ריב ישיר"של ההליך כ מוקדמתה הגרסמגדיר את ה
-עימות בלתי  179

חל עדיין  0151שנת ב.  האשמות בעצמולבין נאשם שנדרש להשיב על ה( או עדיםעד )אמצעי בין מאשים 

עם כניסת , במהלך מאה השנים הבאות  180.גם בתיקי פשעים חמורים, איסור על ייצוג משפטי לנאשמים

בין " ריב הישיר"האת   181.שינוי מבניבו חל , להליך עד כדי הפיכתם לגורם הדומיננטי בוהדין -עורכי

כאשר הסניגור , הליך שהתבסס על איסוף והצגה של ראיות מצד התביעה חליףהמאשים לבין הנאשם ה

ראייתיים הכללים העיצובם של ביסוד שינוי זה עמד גם .  מגן על הנאשם בהעמדת הקייס שלה למבחן

ההוכחה מעבר לספק "לאימוצו של כלל  יהמעשהסבר את השינוי זה גם תולה בגביין לנ  182 .רתייםמסוה

.  ת הקייס של התביעה למבחן אובייקטיביעוצמאפשרה לסנגוריה להעמיד את כפרקטיקה ש, "סביר

תו של הנאשם אל גרסהרצון להסיט את הדגש מבחינת ן סטנדרט הספק הסביר נבע לדעת לנגביין מ

   183.ת הראיות שהובאו מטעם התביעהעוצמבחינת 

                                                           
178
 Langbein, 1 ,011 הערה לעיל. 
179
 .5, שם 
180

השינוי הראשוני חל עם .  למעט במשפטי בגידה ,אולם כמעט שלא נעשה בו שימוש ,בעקרון ,ייצוג משפטי לתביעה הותר 
.  דין במשפטי בגידה בלבד-ידי  עורכי-על לנאשמים להיות מיוצגיםשהתיר במקור  Treason Trials Act, 1696 –חקיקת ה 

ו יה 01 -עד לסוף המאה ה  .תיקי עווןלגם  משפטי ייצוגלהרחיב את ההיתר להחלו שופטים  0731לנגביין מציין שהחל משנת 
 .1-3, שם.  המשפטי הפלילי דומיננטי בהליך גורםהדין ל-עורכי

181
מצד אחד התפתחו פרקטיקות תביעתיות .  במקביל ותוך השפעה הדדית, יש להדגיש שהשינוי חל משני צידי המתרס 

 ("prosecutorial pretrial process")משפטי -בפרט בשלב הטרום, מתוחכמות ובעלות משמעות רבה יותר לתוצאת ההליך
ייצוג משפטי לנאשם והתרחב גם תפקידם של ר לכנגד התפתחות זו הורחב ההית.  שכללו איסוף אקטיבי של ראיות

.  לבין הסניגור( שנדרש פחות ופחות להשיב לאשמה בעצמו)עד כדי יצירת הפרדה בין הנאשם , במסגרת ההליךהסניגורים 
 .5-1, שם
182

 :לנגביין רואה בשינוי מבני זה את הסיבה לעיצובם בתקופה זו של הכללים והפרוצדורות האדברסריים המסורתיים  
הכלל המונע , (corroboration rule)הזכות לחקירה נגדית וכללים ראייתיים מסורתיים כגון הדרישה לסיוע לעדות שותף 

והכלל הפוסל עדויות , החסינות מפני הפללה עצמית, (confession rule) התחשבות בהודאת נאשם מחוץ לבית המשפט
דיני הראיות המסורתיים במשפט המקובל  לפיה, ה לגישתו של תאיירהשוו.  5-1, שם(.character rule)נטייה פלילית /אופי

 .011-010, 5לעיל הערה , Thayer.  "לשלוט במושבעים"לנוכח הרצון של השופטים לפקח על ההליך ו, התפתחו לאורך שנים
183

-באמצעות אי, שהתבטא בתמריץ גובר להסתרה או עיוות של האמת "combat effect" -ה:  לנגביין מדגיש שני גורמים 
 wealth" -וה;  הדרכת עדים או שימוש בחקירה נגדית פוגענית, גילוי מידע מהותי לצד שכנגד-העדת עדים רלוונטיים או אי

effect" :לנוכח , רצון לשיטתו קביעת סטנדרט ההוכחה הגבוה ביטא.  מיוצגים-חולשתם של נאשמים דלי אמצעים ובלתי
 .115-111, שם.  חלף התמקדות בגרסת הנאשם, התביעהשל ראיות עוצמת החינת בבהמושבעים  למקד את, אלו



45 
 

התפתחות הפילוסופיה ההכרתית בד בבד עם  -פיתוחה ועיגונה של דוקטרינה ראייתית מנחה  .ב

.  דוקטרינה ראייתית מנחהאמריקאי -במשפט האגלו התגבשה גםעיצובה של פרוצדורת ההוכחה עם ו

לשיח הדומיננטי המתייחס למודל הכוונה היא למסגרת בסיסית של הנחות ועקרונות המשותפים ככלל 

וויליאם טווינינג הציע לאחד את עיקרי ההנחות והעקרונות למודל שאותו כינה .  ההוכחה המשפטית

, מערך זה של הנחות מייצג  184."המסורת הרציונאליסטית הקלאסית של התיאוריה הראייתית"בשם 

 -ששורשיה באמצע המאה ה, הראיותאת ליבת התכנים של החשיבה הקלאסית בתחום דיני , לפי טוויניג

הנחות  186,המודל כולל הנחות אפיסטמולוגיות כלליות ביחס להיתכנות חשיפת האמת 01.185

והנחות ביחס לטיבה של השכילה  187נורמטיביות ביחס למלאכת השפיטה וקביעת העובדות במשפט

יכולת הבסיסית בן אמו)סיכומו של המודל הוא באימוץ אפיסטמולוגיה קוגניטיביסטית   188.השיפוטית

תיאוריית , (מושבעים או בני אדם בכלל להפיק ידע על אירועי העבר בהתבסס על ראיות, של שופטים

, (להבדיל ממודל של קוהרנטיות)התאמה בין הראיות הגולמיות לבין העובדות  המבוססת עלאמת 

 .  ושימוש תכוף באינדוקציה, רציונאליות

, מצד אחד.  זו מספקת מסגרת חיונית לדיון בפשרה של המחויבות להגנה על חפים דוקטרינה ראייתית

את  נתמסמ יאה, מצד שני.  ט למימוש האמתאת האופן שבו חותר המשפ, ברמת העקרון, היא מתווה

, קביעת העובדות במשפט איננה מבוססת על וודאות:  גבולותיה הנורמטיביים והמעשיים של היומרה

הנקבעים בהתאמה )ים על נטלי הוכחה קביעת העובדות ומימוש הצדק מבוסס;  אלא על הסתברות

המודל .  יחידי או מוחלט הוא איננוערך הדיוק העובדתי הינו חשוב ביותר אבל ;  (עקרון נורמטיביל

בכל זמן נתון ובהתייחס למערכת משפט או לפרוצדורות הוכחה , מותיר מקום לשתי שאלות חשובות

חשובה   189.האם שיטה מסוימת עובדת טוב יותר או פחות לנוכח האספירציה, אחת:  קונקרטיות

מימוש .  "aspirational rationalism"לבין  "complacent rationalism"במיוחד האבחנה של טווינינג בין 

ולא התחייבות להשגה , בגדר אספירציהוא עצמו חקר העובדות במשפט באמצעים רציונאליים ה

שה רציונאליסטית אופטימית תשאף לפיכך כל העת לביקורת עצמית במגמה ליצור גי.  מלאהמעשית 
                                                           

184
 WILLIAM TWINING, THEORIES OF'  ר.  "the classical rationalist tradition of evidence scholarship":  במקור 

EVIDENCE , 01-01, 051לעיל הערה. 
185

של כותבים  (Treatises)ברצף של מסות , ואילך 01 -פיין צמיחתה והתפתחותה של מסורת זו מהמאה הטווינינג מא 
את מציין טויינינג ככותבים המשפיעים ביותר  .מאובחנת להוכחה המשפטיתמוגדרת ודוקטרינה של  השוביו לגשחתר

מחלוקות , המסות הללו חושפות התלבטויות(.  0537) וויגמור( 0151)תאייר , (0113)סטפן  ,(0117)בנטהאם , (0751)גילברט 
אותה הוא מאפיין  -הומגוניות בהנחות המוצא של כל הכותבים הללו ה אולם טוויניג מדגיש אתוהבדלי גישות עקרוניות 

, WILLIAM TWINING, RETHINKING EVIDENCE  .ועד ימינו 01 -מאז המאה המבוסס השיח הראייתי  כתשתית שעליה
  .ואילך 31, 1רה לעיל הע

186
מבחן .  כי מאורעות התרחשו באופן בלתי תלוי בתצפית האנושית עליהם( 0ההנחות האפיסטמולוגיות העיקריות הן  

דורון מנשה מכנה הנחה זו כהנחת .  תלויה-האמת הוא מבחן ההתאמה בין העדויות והראיות לבין האמת העובדתית הבלתי
רכישת הידע ( 3.  רכישת ידע על אירוע שהתרחש בעבר היא אפשרית בעקרון(  1.  [תוספת הפניה".  ]הריאליזם המטפיסי"

השיפוטים ביחס לאירועים שהתרחשו בעבר ( 1.  שלם ולכן היא מבוססת על הסתברות-במשפט מבוססת על מידע בלתי
כחות וכולל ה, הקהילה על הכללות שמקובלות על, כלומר.  מבוססים על מאגר קיים של ידע לגבי אופן ההתנהלות של העולם

 .03-01, 051לעיל הערה ,  common sense.TWINING, THEORIES OF EVIDENCE -מדעיות ו
187

המשפט מציב דרישה להוכחת עובדות ( 0:  ההנחות העיקריות ביחס לקביעת העובדות השיפוטית לפי טווינינג הן 
עמידה בדרישה זו מהווה תנאי הכרחי להשגת ה( 1 . באמצעות ראיות רלוונטיות כתנאי ליישום הכללים הסובסטנטיביים

על כן דרישת הצדק במסגרת החוק צריכה .  וודאות-בתנאי אי, קביעת העובדות השיפוטית נסמכת על הסתברות(  3.  הצדק
 rectitude of) עקרון התאמת הדין לעובדות -( בהשפעה בנטהמיאנית( )1.  לתאום נטלי הוכחה שאינם מגיעים כדי וודאות

decision) ת ביחס לסדר הקדימות בהתנגשות בינו לבין ערכים ושיקולים ויש מקום למחלוק.  מהווה ערך תרבותי חשוב
 .01, שם.  ת במשפט להגשימו ככל הניתןאבל ככלל שואפת קביעת העובדו, אחרים

188
רציונאליות בשיפוט ( 0:  הן (Reasoning in Adjudication)ההנחות העיקריות ביחס לטיבה של השכילה השיפוטית  

, תוקף ההיסקים נקלט על ידי עקרונות של לוגיקה(  1.  מתקיימת אך ורק כשהשיפוט מבוסס על היסקים מראיות רלוונטיות
שניתן על יסוד הראיות לייחס ערך אמת פרובטיבי , מכאן(  3.  לדדוקציה גם כאשר יש תפקיד משני, בעיקר אינדוקטיבית

 .01-05, שם. יחסת לאירוע שהתרחש בעברהמתילפרופוזיציה 
189

הוא מגדיר את השאיפה , כלומר - (prescriptive)טיבי קבהדגישו שהמודל הינו פרסרפ, שאלה זו מעלה טוויניג במפורש 
 .07, שם.  פטיבית לגבי מידת ההצלחה של שיטה נתונהרללא התחייבות דסק, העקרונית לרציונאלית
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דת האיזון מתייחסת לנקו שנייההשאלה ה  190.מועדת פחות לטעות, שיטה רציונאלית טובה יותר

, טענתי.  לבין ערך ההגנה על חפים, הנורמטיבית בין האספירציה לרכישת האמת והדיוק העובדתי

הינה שנקודת האיזון איננה קבועה או אחידה אלא משתנה לנוכח , שתומחש לאורך החיבור

אינה  ,יש להדגיש, טענה זו.  ומאזן הכח בין הגורמים המשפיעים שביסוד ההליך האנטינומיה הערכית

 .כפי שהגדירה טוויניג, של דיני הראיות" המסורת הרציונאלית הקלאסית"מן ההנחות של  סוטה

מרכזית התפתחות  - "הוכחה מעבר לספק סביר"סטנדרט הפיתוחו וקליטתו הראשונית של   .ג

מקובל לזהות ".  מעבר לספק סביר ההוכחה" סטנדרטלדיוננו היתה עיצובו וקליטתו אל המשפט של 

בשנים   0771.191משנת " טבח בבוסטון"את השימוש המפורש הראשון בסטנדרט באחד ממשפטי ה

משיך השימוש גם בביטויים אחרים וקליטתו ה. לא היה השימוש בו עקביהראשונית שלאחר הצגתו 

כסטנדרט " מעבר לספק סביר"רק בחלוף כמה עשרות שנים התקבע כלל ההוכחה .  היתה הדרגתית

תכלית ישנן כמה גישות פרשניות להסבר ה  192.אמריקאי-ההכרעה האחיד והמחייב במשפט האנגלו

 ,השישי לעבודהבפרק , שיבותןלאור ח ,אופן נרחבבדון אובהן , שלאורה התגבש ונקלט הסטנדרט

הגם שמוצעים הסברים מגוונים המדגישים סיבות עיקריות שונות  . המוקדש למחויבות הראשונה

אל המשפט ולגבי הקשר  בו נקלטאין מחלוקת לגבי העיתוי הכרונולוגי שהרי ש, לקליטת הסטנדרט

אותם תורת ההכרה והפרוצדורה המשפטית ב, לבין השינויים שחלו בתחומי החשיבה נוההדוק שבי

    193 .ימים

( שעם הזמן איבד מחשיבותו ומרכזיותו" )הוודאות המוראלית"הפכו סטנדרט  01 -מאז סוף המאה ה

לכלי הקיבולת ( שעמד במבחן הזמן והפך למושג הדומיננטי" )ההוכחה מעבר לספק סביר"וסטנדרט 

, המחישה עד כהכפי שסקירתנו .  המשמעותיים ביותר לדיון במעמדו של עקרון ההגנה על חפים

( לעתים במושגים של וודאות ממש) מחמיר ולהצבת רף הרשעה" עדיפותון העקר"ביטויים קודמים ל

הם כיוונו לאספירציה הכללית של הימנעות  .אך היו חסרים, היו שגורים לכל אורך ההיסטוריה

הם לא יושמו באופן  . מעשיים-הם גלשו לא פעם לביטויים מטאפוריים ובלתיאבל מהרשעת חפים 

לא עמדו במבחן הזמן , אני סבור, מבחנים אלו.  לא קיימו את ייעודםהם לעתים קרובות וקוהרנטי 

-הם הותירו פער בלתי.  משום שהציבו את הערך או האספירציה מבלי להכיל את מורכבות הדילמה

ת האינטלקטואלית של הכנו.  בין העקרון לבין יישומו, מבחינה מעשית ומבחינה אינטלקטואלית, נסבל

סטנדרט .  שיידון בפירוט בהמשך העבודה, מורכב יותר סטנדרטעיגונו של תקופת הנאורות הובילו ל

תקדים בעומקה ובמורכבותה עם סוגיית מחויבותה -התפתח על רקע התמודדות חסרת "הספק הסביר"

נראה כי התשתית הרעיונות שעמדה ביסוד .  של מערכת המשפט להגנה על חפים מפני הרשעת שווא

   .גם היום, בנתו ולדיון בסוגיות הרבות הנקשרות אליועיצובו בעלת חשיבות רבה לה

                                                           
190
 .07, שם.  Optimistic Rationalismטווינינג תווה גם את המונח  
191

  .0575במאמרו משנת , הראשון להתחקות אחר השימוש בסטנדרט כבר במועד זה היה אנטוני מוראנו  .לעיל 0הערה ' ר 
Anthony Morano, A Reexamination of the development of the reasonable Doubt Rule, 55 B.U.L. REV. 507 

(1975). 
192

-Barbara Shapiro, To A Moral Certainty:  Theories of Knowledge and Anglo-American Juries 1600' ר 

1850, 38 HASTINGS L.J. 153, 174-5 (1986-7); K.J.M. SMITH, LAWYERS, LEGISLATORS AND THEORISTS:  

DEVELOPMENTS IN ENGLISH CRIMINAL JURISPRUDENCE 1800-1957 48 (1988) 
193

ההוכחה מעבר לספק "וסטנדרט " הוודאות המוראלית"את אופן צמיחתם של סטנדרט סקרה בהרחבה ברברה שפירו  
 הםאימוץ רעיונותיבעקבות ו ופילוסופים אמפיריציסטיים נוספים ון לוק'של ג םבהשפעה ניכרת של כתיבת, בעקבותיו" סביר

 .אתייחס בפירוט לתיזה של שפירו בפרק החמישי להלן  .051לעיל הערה , Shapiro.  במסות הראייתיות של התקופה
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החל מסוף המאה  -יחס שבין הוכחת האשמה לבין הענישה הבעונש המוות ו היקף השימוש .ד

לא ניתן , לפחות במקור, את השיח.  נוגע למעמדו של עקרון העדיפותער שיח באנגליה  קייםהת 01 -ה

שהעסיקה את הכותבים המשפיעים של  משמעותית נוספתבזיקה לסוגיה , לנתק מהקשרו ההיסטורי

בין שלב בירור המוכר לנו מבוסס על הפרדה מהותית והליכית ברורה ההליך המשפטי .  התקופה

אבחנה זו היתה הרבה  01 -באנגליה של המאה ה.  גזירת העונשאשמה לבין שלב העובדות וההכרעה ב

קביעת עונשי :  שני עקרונות מנוגדים לכאורה ב ביןשילו הענישה הפלילית התבססה על  .יותר רופפת

, הימנעות מהוצאות להורג בפועלו ,צידן של רוב העבירות הפליליות מצד אחדבבאופן גורף ( בלבד)מוות 

הפלילי  ההליך(.  לא מבוטליעור ההוצאות להורג היה שהגם ש) למעשה ברוב המקרים, בדרכים שונות

השיקולים לעניין קביעת האשמה ושיקולי הענישה  . הללו ותהתנהל לאור המתח בין שתי העקרונ

-על)דעת הן בשלב קביעת האשמה -מנגנונים של שיקולאפשר ההליך .  עשויים היו להתערב אלה באלה

   194(.ידי הגורם השיפוטי-על)והן בשלב גזירת הדין ( ידי המושבעים

 ניצבה החלה ,הצהרתי-החקיקתי, ןברובד הראשו.  שלבים או נדבכיםעל שלושה  התבססענישה ה ודלמ

בהתאמת מידת , השיטה לא כללה מימד של הלימה  195.של עונשי מוות, אבחנה-כמעט חסרת, גורפת

 –חקיקת ה עם .  עונש המוות נקבע כברירת מחדל גם בגין עבירות רכוש.  העונש לחומרת העבירה

Transportation Act  כגון , התאפשרו אלטרנטיבות מסוימות ביחס לחלק מן העבירות 0701196בשנת

הנדבך השני היה הכרעת    197 .או עבודות פרך ,עונשי הגליה לקולוניות האמריקאיות או אוסטרליה

למנוע את  כדי ה פחותהתחה פרקטיקה של העדפת הרשעה באשמכאן התפ.  המושבעים באשמה

 pious":או במינוח של בלקסטון "partial verdict"הפרקטיקה כונתה   .הוצאתו של הנאשם להורג

                                                           
194
 The scope for discretion in the administration of the law had arisen":  תיאור תמציתי וקולע מובא על ידי בייטי 

because the law was dominated by capital punishment;  yet it was widely accepted that not every prisoner 

charged with a capital offense or even convicted of a capital offense would in fact be hanged.  A large part of 

the business of administering the so-called Bloody Code was the selection of those who were to be hanged as 

examples.  And in that selection, key roles were played by the jury, through its power to reduce a capital to a 

noncapital charge, and by the judge, through his right to reprieve condemned offenders and recommend them 

for a royal pardon"  .John M. Beattie, Scales of Justice:  Defense Counsel and the English Criminal Trial in 

the Eighteenth and Nineteenth Centuries, 9 LAW AND HISTORY REV. 221, 231 (1991). 
195

 James E. Crimmins, A Hatchet for Paley's Net:  Bentham on Capital Punishment and Judicial' ר 

Discretion, 1 CANADIAN JOURNAL OF LAW AND JURISPRUDENCE 63, 64 (1988)  . הגישה קרימינס את כך מתאר
 Nowhere else in Europe during his lifetime was the death":05 -כלפי עונשי מוות באנגליה של ראשית המאה ה

penalty so freely imposed as in England, where its apologists were notoriously quicker to urge an increase in 

the number of capital offenses than they were to listen to arguments for a reduction.  The growth in 

population, the expansion of commerce and industry, the increase in wealth, all these have been suggested as 

factors influencing the unprecedented proliferation in the number of 'new' offenses against property… In 

absence of a consensus on alternative modes of punishment the penalty of death was routinely imposed by 

England's legislators whenever a new crime presented itself for punishment".  היו  0715בשנת , לפי בלקסטון
 WILLIAM BLACKSTONE, IV COMMENTARIES ON THE LAWS.  עבירות 011 -קבועים עונשי מוות בצידן של לא פחות מ

OF ENGLAND 19 (1769, Beacon Press, 1962) .למעלהמספר העבירות גדל ל, לפי בנטהאם, מאוחר יותר הששים שנ 
 .כמאה הוצאות להורג בגין עבירה של זיוף בלבד התרחשו 0110לחודש אפריל  0111בין חודש פברואר כש, מאתיים

196
 The Transportation Act, 1718,  4 Geo., c. 11 (England) ,אצל ' רLangbein , והסבר היסטורי  ;51, 011לעיל הערה

 ,JOHN M. BEATTIE, CRIME AND THE COURTS IN ENGLAND 1660-1800, 500-519, 538-548, 592-601מפורט אצל  

 An Act for the further preventing of Robbery, Burglary, and other":  היה שמו המלא של החוק  .(1986) 619-621

Felonies, and for the more effectual Transportation of Felons, and unlawful Exporters of Wool; and for 

declaring the Law upon some Points relating to Pirates". 
197

, לפי החוק, הומרה האפשרות להטלת עונשי הגליה לקולוניות האמריקאיות 0771לאחר המהפכה האמריקאית של שנת  
 .שם.  לאפשרות להטלת עונשי מאסר
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perjury"  - "לעונש בעקבות זמינותן של חלופות השימוש בפרקטיקה זו התרחב  198".עדות שקר חסודה

הנדבך השלישי   200.בכך טושטשה האבחנה בין שלב קביעת האשמה לבין שלב קביעת העונש  199.המוות

על המתקת הדין  גם להמליץ שאפשר לשופט  ("clemency") "חנינה המלכותית"מוסד ההיה 

"("reprieve)
לצורך , ם בעיניי השופטיםגשלב ניהול ההוכחות נתפס כחשוב וחיוני , מהטעם הזה  201.

המציאות המשפטית היתה , הנה כי כן  .גיבוש תמונת השיקולים לעניין גזר הדין או ההמלצה לחנינה

אולם בצידה , הוצאה להורג: כזו שבה אשמה פלילית הובילה ככלל ולכאורה לתוצאה הטרמינלית

 .  ברוב המקרים, מימוש עונשי המוותהתקיימו מנגנונים חשובים לריסון וצמצום משמעותי של 

 מצויביטוי מרתק לכך  .פותובעקרון העדי מציאות זו השליכה על הדיון בתכלית ההגנה על חפים

, בהצדקה התועלתנית הקיצונית שסיפק הכומר והוגה הדעות וויליאם פיילי לשימוש הנפוץ בעונשי מוות

אולם   -ניתן לומר אף מצמררת  -זרה למונחי הצדק הפלילי של ימינו התיזה   0715.202בספרו משנת 

קריאות התיגר כלפיה גברו ש לפני  ,ובזמנהיא משקפת וממחישה היטב את הגישה הדומיננטית שרווחה 

משנתו של פיילי זיהתה את תכלית הענישה הפלילית כתכלית   05.203 -במאה ה והוליכו לרפורמה

משיקולי  דידו מכוונת למניעת עבירות באופן המנותק לחלוטיןהענישה ל:  הרתעתית גרידא-תועלתנית

הוא קשר את אפקטיביות  204.שאף להצדיק את השיטה שנהגה פיילי.  אינדיבידואלי, צדק גמולי

קביעת עונשי מוות .  (("Glorious uncertainty" הוודאות ולחשש הגורף מפני עונש המוות-איל הההרתע

תוך הוצאתם להורג בפועל של מיעוט בלבד מבין המורשעים , באופן גורף לעבירות פליליות באשר הן

ל חוסר היכולת של העבריין הפוטנציאלי להעריך את תוחלת העונש הרתעה המבוססת ע ייצרה לשיטתו

נמנעה המחאה הציבורית הצפויה לנוכח , מצד שני  .האם יהיה מבין אלו שיוחלט להוציאם להורג -

                                                           
198

 Langbein , ציתחמכ, לפי קוקבורן.  01  -לא היה חידוש של המאה ה" הרשעה חלקית"השימוש ב.  51, 011לעיל הערה 
 J.S. COCKBURN, CALENDAR.  "הרשעות חלקיות"הסתיימו ב (0551-0115)קוביאנית 'גיי-מהתיקים בתקופה האליזבתנית

OF ASSIZE RECORDS:  HOME CIRCUIT INDICTMENTS ELIZABETH I AND JAMES I (1985) , כמובא אצלLangbein ,
51. 
199

בלונדון של  Old Bailey –אחוז מן התיקים של ה  15 –ניתנו בכ " הרשעות חלקיות"העלתה ש בדיקה מדגמית של לנגביין 
עבירה שבצידה נקבע עונש )כללו הרשעת נאשם בשוד בגניבה סתם " הרשעות חלקיות"דוגמאות נפוצות של .  0751שנת 

הצלפה בגינה היה העונש ש petty offence –באופן שגרם לסיווג העבירה כ , עה שערך הגניבה פחות משילינגיאו קב( הגליה
 .51-55, שם.  בשוט

200
לא היתה , ברוב המקרים ,טרה העיקרית של ניהול ההליך והצגת הגנתו של הנאשםהמ:  זו טענתו המרכזית של לנגביין 

במלוא חומר מלהרשיע המושבעים  הניא אתכדי ל, אופיואת מניעיו ואת , אלא לתאר את נסיבות העבירה, להוכיח את חפותו
העדיפו שלא לקבל  ,ככלל, השופטיםגם   .להשיב כלפי האשמהכתמריץ חזק עבור נאשמים  גם זו שימשה אפשרות.  הדין

 .55-11, שם.  הודאות באשמה
201

תנאי נפוץ היה שירות צבאי )חנינה מותנית  ,עונש חלופי כגון הגלייה: שלוש חלופות המתקת העונש התאפשרה באמצעות
 LEON RADZINOWICZ, Aמחקרו של .  שיעור הענקת החנינות היה ניכר . מותנה-ינה מוחלטת ושחרור בלתיאו חנ( ממושך

HISTORY OF ENGLISH CRIMINAL LAW AND ITS ADMINISTRATION FROM 1750 (1948) , שסקר רשומות ביחס
אחוז מן המורשעים בכל שנה  51עד  15 -מעלה שלא יותר מ 01 -בחציה השני של המאה ה Middleessex -לתיקים בלונדון ו

לעיל הערה , Crimmins.  ורג היה קטן מעשרה אחוזכאשר בשנים מסוימת שיעור המוצאים לה, נתונה הוצאו בפועל להורג
055 ,11 ,70  . 

202
 WILLIAM PALEY, MORAL AND POLITICAL PHILOSOPHY, 391-393 (1785, Liberty Fund, Inc. 2002)  . 
203

ת מערכת רציונאלית ועקבית המבוססת על סיווג עבירות בהתאם למידת גברו בהדרגה הקריאות ליציר 05 -במאה ה 
יש להבין שהתפתחות זו היתה קשורה באופן הדוק .  עקרון המושרש היטב בימינו –חומרתן וקביעת עונשים בצידן בהתאם 

לא כלל  05-מלי של אנגליה טרום המאה ההמשפט הפלילי הפור.  להופעתה של הכליאה כברירת המחדל השגרתית לענישה
גורמים רבים ל תפיסת הענישה ברוח גישתו של פיילי היתה משותפת.  את רעיון התאמת חומרת העונש לחומרת העבירה

את רובן הוביל בפרלמנט סיר סמואל ש)מספר ניסיונות לרפורמה  וסיכלה 0131 לשנת ברשות המחוקקת וברשות השופטת עד
 .11-15 ,051 הערה לעיל ,Smith' ר(.  0101רתו בשנת עד לפטי, רומילי

204
 .  עקרונות השיטה שנהגה צדקתעדה להשהציג נותיאוריה ה ."אפולוגיסט"בעיני רבים כ סנתפ, בדומה לבלקסטון, פיילי 

V.A. DICEY, LECTURES ON THE RELATION BETWEEN LAW AND PUBLIC OPINION IN ENGLAND DURING THE 

NINETEENTH CENTURY 143 (1930). 
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טען פיילי שאת החפים , קיצוניתהתועלתנות הה זו של גרסבהתאמה ל  .שיעור גבוה של הוצאות להורג

  205(.תרתי משמע" )נפלו למען ארצם"ראות כמי שיש ל" הנתפסים ברשת"מפשע 

יה מן שה -שימש מטרה לחיצי הביקורת של בנטהאם  ,כייצוג לרציונאל השיטה שנהגה, המודל של פיילי

של עונש  אכזריותובהתרכזו לא טיעוניו של בנטהאם .  והעקביים לעונש המוות המתנגדים הבולטים

ביקורת על במשנתו התועלתנית וב אלא 206,של חפים או בחשש מפני הרשעתם והוצאתם להורג המוות

בנטהאם טען שגישתו של פיילי איננה   207.ההסתאבות של מערכת המשפט והעוותים שייצרה

 שההרתעההדגיש בנטהאם , הוודאות-את אי לעומת פיילי שקידש.  להשגת הרתעהאפקטיבית 

  .בגין העבירה הספציפית שבצעשל השתת העונש כלפי העבריין  הסתברות גבוההב מותנית האפקטיבית

הכיצד , מראש את המאפיינים של פשעים שבגינם יושת עונש המוות קבועאם כטענת פיילי לא ניתן ל

 גרסבנטהאם ? כלפיוהחשש מפני השתת העונש החריג דווקא , לפני מעשה, יתגבש במוחו של העבריין

כאשר , גינם יוטל עונש מוותשאין כל מניעה לתאר מראש את המאפיינים הכלליים של מעשים שב

שאין  טען גםבנטהאם   208 .בהירות התיאור וודאות הענישה בין המעשה הם החיוניים לצורך ההרתעה

הביקורת   209.להניח שעונש המוות יעיל יותר בהרתעת עבריינים לעומת עונשי מאסר ממושכים סיבה

היעדרה של אמת מידה .  מודל של פיילישל השרירותיות ב יותר מכלשל בנטאהם התמקדה 

או לידי , במקרה הטוב, הותירה גורלו של אדם לעניין המזללעניין הטלת הענישה אובייקטיבית 

חנינות הוענקו .  הכח לחון או להמתיק עונשיםנבעה מן השחיתות השיפוטית ש תקף את הוא 210.עריצות

טהאם תיאר את מערכת השפיטה בנ  .בלבולההליך כולו היה אפוף .  או סורבו לפי רצונו של בעל הכח

מקור לכל המחלות שפשו העונש המוות היה לשיטתו כש, "מושחתת מלמעלה ועד למטה"האנגלית כ

עונש המוות לא   212.בעקבות בנטהאם הצטרפו דמויות משפיעות נוספות למאבק לשינוי השיטה  211.בה

ניסוח של  תהליך הדרגתי החל 05 -כבר בחציה הראשון של המאה הך א, 0515בוטל באנגליה עד לשנת 

  213.קוד פלילי שקבע עונשי מאסר בצד עבירות והפחית את הדומיננטיות של עונש המוות

מעמדו של עקרון העדיפות ש ,גם לאורו, באשר יש הטוענים, משמעות אקטואלית רקע המתואר ישנהל

.  מהרשעה שגויה כייצוג של חומרת הנזק הנובע, תלויים בחומרת הענישה( או למצער שיעור ההעדפה)

בראי .  כי טיעון זה אינטרינזי להצדקה התועלתנית לעקרון העדיפות אדגיםבפרק הבא לעבודה 
                                                           

205
 Paley , 373-353 ,111לעיל הערה. 
206

יש לציין שבנטהא היה (.  'ה)הפרק הבא -בתתתידון " עדיפותעקרון ה"עמדתו של בנטהאם בסוגיית ההגנה על חפים ו 
המובאת כאן הופיעה  ביקורתו של בנטהאם".  עניין שבין חיים למוות"הגדיר כשאותה , החלטי בבקורת על עונש המוות

 Law versus Arbitrary Power:  A Hatchet for":  תחת הכותרת 0115בחיבור שאותו ייעד לפרסום לראשונה בשנת 

Paley's Net" , ספריה של ההחיבור זמין לקריאה ב.  0100ושאת כתיבתו השלים בשנת- University College of London , 
Bentahm Mss., Box 107_259  .מובאת במאמרו של  וציתתמCrimmins , 055לעיל הערה. 

207
בפרט .  רקסטית ונשכניתסהיתה כידוע בכללה של בנטהאם כלפי הפרקטיקה המשפטית באנגליה של תקופתו  גישתו 

 .יושר הן לעורכי הדין והן לשופטים-ייחסה בקורתו אינטרסים זרים ואי
208
 Crimmins , 57, 055לעיל הערה. 
209

גורמים מרתיעים נוספים לשיטתו להוסיף  היה ניתןהמאסר עונש ל ."perpetual punishment":  םבלשונו של בנטהא 
הרפורמאטור  היה בנטהאם ממשיך דרכו נים נגד עונש המוותבטיעו.  17-11, שם.  עבודות פרך או כליאה בבידודכגון 

 Cesare Beccaria, On Crimes and Punishments 48 (1764, Henry Paulucci.  בקאריה החשוב המשפטי האיטלקי

trans., 1963)  . יש להדגיש שבקאריה הציג טיעונים נגד עונש המוות גם מנקודת מבט תועלתנית וגם על יסוד תורת זכויות
 .היה תועלתן מובהק, לעומתו, בנטהאם.  החברתית וגישה הומאניטרית בסיסיתהאמנה , אדם

210
 Crimmins ,המקובל כדרישה חוקתית  "עקרון החוקיות"טענותיו של בנטהאם הקדימו את  .11-15, 055 לעיל הערה

 .תרומתו של בנטהאם היתה חשובה הזה הקשרמבחינה היסטורית גם ב.  בימינו
211
 .15-71, שם 
212

הגיש מספר הצעות חקיקה  0101 –ל  0111שבין , חבר הפרלמנט סמואל רומילי הבולט בקרב מקדמי הרפורמה נמנו 
יימס מקינטוש שהצליח ליזום הקמתה של ועדה לבדיקת נושא עונש המוות בשנת 'וסיר ג;  ללא הצלחה, לביטול עונש המוות

0105  . 
213
 Crimmins , 71-73, 055לעיל הערה. 
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מתעוררת השאלה אם ההצדקות המוסריות חלות באותו התוקף במציאות שבה , האבחנה ההיסטורית

ה לרוב פחות ופגיעתה של ההרשע, רובן של ההרשעות הפליליות נושאות עונשי מאסר מדודים ומידתיים

בהתאם לשיקולים כגון , או ראוי שישתנה, האם משקלה של תכלית ההגנה על חפים משתנה?  חמורה

עמדתו הפורמלית   214?חומרת העונש הקבוע בצידה ומידת הנזק הגלום בהרשעת שווא, חומרת העבירה

חפים חלים המחויבות להגנה על ו ההוכחה מעבר לספק סבירסטנדרט שהינה , ככלל, של השיח הרווח

התיזה הנוכחית מציעה   215.באופן שאינו מותנה בחומרת העבירה או הענישה, בהליך הפלילי באשר הוא

, מעבר להצדקה התועלתנית, לעקרון ההגנה" המובן החזק"באפיון , ראשית.  רספקטיבה מעט אחרתפ

ה ולסטנדרט בפרט בהתייחס למחויבות הראשונ, מותנית של עקרון העדיפות-מתחדדת ההצדקה הבלתי

האבחנה בין שש המחויבויות המוגדרות בעבודה מאפשרת לזהות שבחלקן דרגת , שנית.  ההכרעה

 .המחויבות להגנה על חפים איננה אחידה ובהחלט נוטה להשתנות בהתאם להקשר ולרצינות העניין

 הציג וויליאם 01 -בעשור השביעי למאה ה - ממרת בלקסטון והמחלוקת לגבי עקרון העדיפות  .ה

לפיה , מפשע אידיאל ההגנה על חפיםל רי הנפוץ ביותראפופולביטוי הל היתהבלקסטון את המימרה ש

חשיבות המימרה לא היתה   216".מאשר שחף מפשע יחידי יסבול[ מדין]מוטב שעשרה אשמים יימלטו "

עקרון "ביטויים ל.  ובתהודה הרחבה שלה זכתה מתוכה, באכסניה אלאבחידוש הרעיוני שבה 

  217.מן העת העתיקה ודרך ימי הביניים -היו נפוצים לאורכה של ההיסטוריה , כפי שראינו, "עדיפותה

ידוש של ייצגה חלא " מימרת בלקסטון"  218.היו ביטויים קודמים גם במשפט האנגלי לעקרון העדיפות

התייחסויות מפורסמות של פרשני התקופה   219.היא עמדה מעתה במוקד של השיחאך , התקופה

נורמטיבי במעמדו של עקרון -מוסריהדיון ל ,בבחינת הקדמה, ספקות נקודת מוצא ראשוניתמ מרהלמי

 .  פרק הבאב אותו אשאף לפתחש, ההגנה על חפים

                                                           
214

להורג של הנאשם אכן ישנם פרשנים המדגישים את ההנחה הסבירה שלנוכח צפיית הוצאתו , מבחינה היסטורית 
 .K.J.M' ר.  יתר בניתוח הראיות לצורך הסרת הספקות-נטו חברי המושבעים לקפדנות, כתוצאה מסתברת של ההרשעה

Smith, 49 תוקף הטענה בהקשר האקטואלי יידון בהרחבה בפרק הבא  .ואסמכתאות הנזכרות שם. 
215

מערך הצדקות שאיננו תועלתני גרידא לסטנדרט הספק הסביר ולעקרון , במפורש או במובלע, בהקשר זה מאמץ השיח 
פרק ה.  הנובע מהרשעת שוואהמיוחד נזק המוסרי ועל ה פרט לחירותה תלויה של-הזכות הבלתיהדגש הינו על .  ההעדפה

 .פותעדיה עקרוןבהצדקות ל הבא לעבודה יוקדש לעיון ביקורתי נרחב
216

  .351, 055לעיל הערה , Better that ten guilty men escape than that one innocent suffer"  .Blackstone":  במקור 
עם בלקסטון ומכונה  יותר מכל בשיח הפופולרימזוהה  המימרה, הגם שהיו לעקרון העדיפות ביטויים קודמים ונוספים לרוב

   (.Blackstone's Formulation, Blackstone's Ratio)טון של בלקס" יחס"או כ" נוסחה"לא פעם כ
217

ביטויים להעדפה של זיכוי אשם או אשמים על פני .  לעיל 20הערה , Volokhשל  מרתקת ואף המשעשעתסקירתו ה' ור 
בספרות , קדומים במקורות יוונים ורומיים, ך"מצויים בין השאר בתנ, עם או ללא הצעת יחס מספרי סימבולי, הרשעת חפים

 . "מלהרוג נקי אחד ביום מן הימים, יותר טוב ויותר רצוי לפטור אלף חוטאים"שכתב , ם"ימי הביניים ואף בכתבי הרמב
 (. ח"התשי, הרב יסוף קפאח מתרגם, מרדכי דב רבינוביץ עורך)שא , מצווה רצ, לא תעשה -כרך א  ספר המצוותם "הרמב

218
היינו מעדיפים שעשרים אשמים יינצלו מעונש מוות מאשר שחף מפשע יחידי "ש 0171ון פורטסקיו כתב כבר בשנת 'סיר ג 

עליון פורטסקיו היה שופט .  SIR JOHN FORTESCUE, DE LAUDIBUS LEGUM ANGLIAE (c. 1470)  ."יורשע ויוצא להורג
ג ונועד לחינוכו של ספרו זה נכתב בצורת דיאלו.  (Lord Chief Justice of England and Whales)של אנגליה ווויילס 

 MATTHEW.  של אחד לחמישה "יחס העדפה"הציע  07 -מאה המחשובי המשפטנים של הסיר מתיו הייל .  הנסיך אדוארד

HALE, HISTORIA PLACITORUM CORONAE [THE HISTORY OF THE PLEAS OF THE CROWN] 289 (George Wilson 

ed., London, T. Payne 1778) ינו של בית המשפט העליון של ניו יורק ב ד-כפי שצוטט בפסק– People v. Galbo, 218 

N.Y. 283, 290, 112 N.E. 1041, 1044 (1916)  .ור 'Volokh , 00 ש"תחת ה, 11הערה לעיל  . 
219

היה לאחד , ריכוז בהיר ונוח לקריאה של עקרונות המשפט המקובל שסיפק, של בלקסטון "Commentaries" -פרוייקט ה 
. ב וקנדה"ולימים גם בארה באנגליה, החיבורים הפופולאריים והשמישים ביותר ללימוד והטמעה של המשפט של התקופה

מעט אגב כ, ועל אף שבלקסטון ייחד בחיבורו עמודים ספורים בלבד -פשוט וקולע , משזכה עקרון העדיפות לביטוי סמלי
 .ביותר לעקרון ההגנה על חפים שגורלביטוי ה יההוא ה - לדיני הראיות, אורחא
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כעקרון בסיסי ואוניברסאלי של צדק שהיה מקובל , המימרה כמובנת מאליה לעתים קרובות הוצגה

ון 'כך למשל כתב ג.  מעניינות יותר הן העמדות שניסו להסביר את ההצדקה לעקרון. לאורך ההיסטוריה

  220:ד"כעוגם שזכה לתהילה , ב ולימים נשיאה השני"ממייסדיה של ארה, אדאמס

בגלל שהפשיעה והאשמה , נישה בגין אשמהמאשר הע חשובה יותר ההגנה על חפות"

אבל אם החפות עצמה .  תדירות כל כך בעולמנו עד שלא ניתן למצות את הענישה בגינן

אין זה משנה אם 'אז האזרח יאמר , יתכן להוצאה להורג, מוליכה להעמדה לדין והרשעה

רעיון  ואם, היות שהחפות כשלעצמה אינה מהווה הגנה, אנהג בדרך הטוב או בדרך הרשע

   221".שכזה ימצא מקום במוחו של האזרח יהא זה הסוף לבטחון מכל סוג שהוא

היא אינה עוסקת בנזק המוסרי האינטרינזי של .  הינה תועלתנית ,פיינית לתקופהוא, הצדקה מוצעת זו

דואל או במגבלת היא אינה נתלית בזכויות הטבעיות או הפוליטיות של האינדיבי.  ההרשעה השגויה

.  היא מתרכזת בתכלית המניעתית ובדרך האפקטיבית להשגת הבטחון הציבורי.  תדאונטולוגי ענישה

 בין ההתנהגות הפלילית וההחלטה לבצעה הקשר הסיבתיהטיעון הוא שהרשעות שגויות חותרות תחת 

חיוני  הקשר האמור ו שלגם אדאמס הדגיש את היות, כמו בנטהאם.  לבין הענישה המוטלת בגינה

של  התוצאות המשניות מןהחשש המודגש הוא  . מצעות מסר התנהגותי אפקטיביהרתעה באל

זו אכן היתה נקודת .  התרופפות תחושת הבטחון והמוטיבציה לקיים את הוראות החוק בקרב הציבור

תוצאתנית חלשה באופן כמעט -התכלית המניעתית  .המוצא של הדיון ההיסטורי בעקרון העדיפות

אלו היו הפרמטרים   05.222 -ותחילת המאה ה 01 -באנגליה של המאה הדי על השיח המשפטי עבל

 .  ל המימרה של בלקסטוןאשהנחו את רוב הפרשנים של התקופה שהתייחסו באופן ישיר 

שבניסיונו להוביל רפורמות בתחום , יתה גישתו של סיר סמואל רומיליהפיינית לתקופה ופחות אשונה ו

 ;When guilty men escape, the law has merely failed":  כתב, הענישה הפלילית בפרלמנט הבריטי

when an innocent man is condemned, it creates the very evil it was to cure, and destroys the 

security it was made to preserve  ."  חתירה  -נה יש קורט מן התועלתנות והד לטיעונו של אדאמס בטע

שמייצרת ההרשעה באשר ( "evil") "רוע"אולם הדגש בה הינו על ה -תחת המטרה של השגת הבטחון 

תלוי לעקרון -לייחוס ערך דאונטולוגי בלתי, אינטואיטיביאמנם , ביטוי בטיעון של רומילי יש  223.היא

                                                           
220

.  "בוסטוןשל הטבח "בעקבות  החיילים במשפטשנשא את נאום הסיכומים המפורסם ון אדאמס היה הסניגור 'ג, ורכאמ 
 .לעיל 011 -ו 0הערות ' ר

221
 (.מובא בתרגום חופשי שלי) 0לעיל הערה , Rex v. Wemmsגם נימוקים אלו נכללו בנאום ההגנה במשפט  
222
 K.J.M. Smith , 31, 051לעיל הערה  . 
223

אם כי גישתו נבדלת במספר עיקרים מזו של )מכתביהם של בקאריה ושל בנטהאם  באורח ניכררומילי עצמו הושפע  
הוא קרא תיגר על .  העבירהחקיקה אשר תתאים את מידת הענישה לחומרת וחתר בעיקר להחלפת עונשי המוות ב( בנטהאם

, תנית בבסיסהלגישתו של רומילי היתה תועגם .  פיילי ומאדאן חסידי עונש המוות כגון ההשפעה הרבה שלה זכו כתביהם של
ענישה ספציפית של העבריין המטיל טרור על :  ענישה הפליליתה לתיאר שלוש מטרות ש רומילי. אך לא באופן מוחלט

הגישה , לזמן קצוב או באופן קבוע)שלילת היכולת של העבריין להמשיך לבצע עבירות ;  (מוליתביטוי לתפיסה הג) החברה
רומילי לא היה תועלתן טהור ובכתביו מודגשת ההתייחסות , בניגוד לבנטהאם ופיילי.  ושיקומו של העבריין( המניעתית

' לפירוט גישתו של רומילי ר.  הוהנובעת מענישת עבריין בחומרה מוגזמת ביחס למעש" אכזריות"וה" הצדק-אי"ל
COLEMAN PHILLIPSON, THREE CRIMINAL LAW REFORMERS - BECCARIA, BENTHAM, ROMILLY 286-302 

  .House of Commons –שנשא בדיון בפני ה בנאום , תשובתו של רומילי לטיעוניו של פייליבמיוחד ת מעניינ. (1923)
 Nothing":  השיב רומילי" נפל למען מולדתו"מי שורשע ומוצא להורג בשוגג כמוהו כשמ חס לטיעונו של פיילי לפיו מיייהתב

is more easy than thus to philosophize and act the patriot for others, and to arm ourselves with topics of 

consolation, and reasons for enduring with fortitude the evils to which not ourselves but others are exposed.  

It is very doubtful whether this is attended with any salutary effects"  .SIR SAMUEL ROMILLY, SPEECHES IN 

THE HOUSE OF COMMONS (London, 1820)  כמובא אצלPhillipson ,של  טיעון זה ראותניתן לבהחלט . 311-315' עמ
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ההנגדה בין תוצאת .  "טיעון הנאמנות לערך המצדיק"בפרק הבא כולהצדקה שאכנה  ההגנה על חפים

הכרה  מציינת( הרע יצירת)לבין תוצאת הרשעת חף   failed" merely("the law has(זיכויים של אשמים 

 .מעבר לשקלול התועלתניבנזק מוסרי מיוחד ש

פרספקטיבה התועלתנית נותרו ב, במקורם ההיסטורי, נימוקיהם של המסתייגים ממימרת בלקסטון

ריאליסטית העמדות נקראות כביקורת . בנטהאם וסטפן, אתמקד בעמדותיהם של פיילי.  המובהקת

הן הובעו באופן עוקצני .  נורמטיביתכביקורת מאשר  לא פחות, והתוצאות שייצרו תקופהכלפי מגמות ה

הססנות בקרב על ת שווא יתר מפני הרשעו-חשש ההשלכה של ביטויהדגשת ביסודן .  וסרקסטי במיוחד

בקריאה .  כפי שתוארה בפרק הראשון" גישת שביעות הרצון"אל  הטיעונים נקשרים  .מושבעים

  . כדי ביטולו לכאורה, במשקלו של החשש מהרשעת חפים ניכר זלזול( שנייהוגם )ראשונה 

מטאפוריים  ייםשל דימו מורשתהותיר , שלו הוצגה לעילהקיצונית  ענישה התועלתניתתורת הש, פיילי

 "נתפס ברשת"חף מפשע שהוצא להורג בשוגג הוא מי ש:  הלוואי של הרשעת חפים בהתייחס לתוצר

ביטויים אלה נדמים ".  נופל למען מולדתו"כמוהו כמי ש;  שפריסתה הכרחית כדי להגן על החברה

בחריפות נגד מה  יצא פיילי  224.ובוססה על תיזה כוללתגישתו של פיילי היתה מורכבת אך , כשטחיים

   225:עה לנוכח ספקות מרוחקיםיתר של מושבעים מפני הרש-שראה כרתיעת

"I apprehend much harm to have been done to the community, by the over-strained 

scrupulousness, or weak timidity, of juries, which demands often such proof of a 

prisoner's guilt, as the nature and secrecy of his crime scarce possibly admit of;  and 

which holds it the part of a safe conscience not to condemn  any man, whilst there 

exists the minutest possibility of his innocence. Any story they may happen to have 

heard or read, whether  real or feigned, in which courts of justice have been misled by 

presumptions of guilt, is enough, in their minds, to found an acquittal upon, where 

positive proof is wanting". 

ם נוספיים כותב .לא היתה יוצאת דופןוהיא  טיביתפעמדתו הביקורתית היתה בראש וראשונה דסקר

היו שיעורים גבוהים של זיכויים לנוכח נטייה של  01 -מסיקים שבמשפט האנגלי של המאה ה

עובדה זו מהווה   226.המושבעים לחשוש מפני האחריות המוסרית והדתית שבהכרעה בדיני נפשות

ק חיזוהטיעונים בעד ונגד ת עוצמת המחשה נוספת לאנטינומיה שתוארה בפרק הראשון לעבודה ולנטיי

 .המחויבות להגנה על חפים להשתנות לפי הזמן וההקשר

                                                                                                                                                                                
שתזכה לניתוח "( מסך הבערות"מאחורי " )האמנה החברתית הרולסיאנית"המשגת ל וי מוקדם המתקשרביטכ רומילי

 .מפורט בפרק השלישי לעבודה
224

, Paley.  התייחס להכשרת ההסתמכות על ראיות נסיבתיות לצורך הרשעה, שלא אפרט לגביו, נוסף בספרו של פיילידגש  
 .010-011, 111לעיל הערה 

225
 .010, שם 
226

בקורת דומה לזו של . וויטמן ולנגביין כפי שהוצגו לעיל, אות זו תוארה כאמור גם בסקירות ההיסטוריות של פרנקליןמצי 
השופטים דפת רגשותיהם האנושיים על פני אחריותם להרשיע עשו בהע, לדבריו.  פיילי השמיע בן התקופה מרטין מאדאן

 MARTIN".  דחליללא יותר מ"צמו את המשפט הפלילי לשימוש לרעה בכח שהופקד בידם וצמוהמושבעים הל תקופה 

MADAN, THOUGHTS ON EXECUTIVE JUSTICE, WITH RESPECT TO OUR CRIMINAL LAWS, SIGNED BY A 'SINCERE 

WELL-WISHER TO THE PUBLIC' (1784) ,מובא אצל כK.J.M. Smith , מורך לב "התאונן על מאדאן גם .  15, 105לעיל הערה
שאותן תיאר )מטעמי רחמים " שעות חלקיותהר"והן בהעדפת , הן בהירתעות מהרשעה, בקרב מושבעים "ליותוסנטימנט

מתפשרת של -דגל בגישה קיצונית עוד יותר מזו של פיילי וקרא להחלה בלתי מאדאן(.  כאכזריות המובילה לפשיעה נוספת
  .  עונשי מוות כלפי עבריינים באשר הם
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-שעל הוודאות ותחושת הבטחוןרגת פיילי הקביל את הוודאות הדרושה לצורך הרשעה במשפט פלילי לד

כמעילה הוא תיאר צפייה לוודאות גבוהה יותר   227.החלטות בענייניהם הרגילים מקבלים פיה אנשים

 בלקסטון  פיילי התייחס בביטול מוחלט למימרת  228.ובאמון הציבור שיפוטיתשל ממש בפונקציה ה

פיילי את הטיעון הנורמטיבי הקלאסי  בנוסף הציג. מוצדקים-זיכויים בלתישל  בה את התופעהתלה ו

גם לאחר מאמץ לחקר , לקיומו של סיכון)הקושר את המחויבות להגנה על חפים לאבחנה בין מודעות 

 229.שגם בה אדון בהרחבה בפרק הבא, לבין כוונה( האמת והקפדה על הכללים

מוצגת לעתים קרובות של בנטהאם בסוגיית ההגנה על חפים מפני הרשעת שווא התועלתנית עמדתו 

עשויה ממהרים להציג את ההנחה לפיה תורת ענישה תועלתנית  פרשנים רבים.  להקשרה השלםמחוץ 

ביקורת   230.לצורך קידום התועלת הכללית, ולו מכוונת, הרשעה של חפים מפשע להצדיק ואף לחייב

פרשנית נוספת ומתוחכמת יותר מציגה את עקרון התועלת כאדיש לשאלת החפות במקרה 

.  במובן שאין החפות הקונקרטית כשלעצמה מהווה בהכרח מחסום להרשעה לגיטימית, אינדיבידואלי

חפים ניתנת להצדקה ובתנאי שהיא עולה בקנה אחד עם האינטרס  של בשוגגלפי פרשנות זו ענישתם 

                                                           
227

 I do not mean that juries should indulge conjectures, should magnify suspicions into proofs, or":כך במקור 

even that they should weigh probabilities in gold scales: but when the preponderation of evidence is so 

manifest as to persuade every private understanding of the prisoner's guilt ; when it furnishes the degree of 

credibility upon which men decide and act in all other doubts, and which experience hath shown that they 

may decide and act upon with sufficient safety"  .Paley , 010 ,111לעיל הערה. 
228

 ,to reject such proof, from an insinuation of uncertainty that belongs to all human affairs ...":  במקור.  שם 

and from a general dread lest the charge of innocent blood should lie at their doors, is a conduct, which, 

however natural to a mind studious of its own quiet, is authorized by no considerations of rectitude or utility. 

It counteracts the care and damps the activity of government ; it holds out public encouragement to villany, 

by confessing the impossibility of bringing villains to justice; and that species of encouragement which, as 

hath been just now observed, the minds of such men are most apt to entertain and dwell upon".   
229

 The other maxim, which deserves a":מן הראוי להביא את המובאה המתייחסת למימרה של בלקסטון בשלמותה 

similar examination, is this : — " That it is better that ten guilty persons escape, than that one innocent man 

should suffer." If by saying it is better, be meant that it is more for the public advantage, the proposition, I 

think, cannot be maintained. The security of civil life, which is essential to the value and the enjoyment of 

every blessing it contains, and the interruption of which is followed by universal misery and confusion, is 

protected chiefly by the dread of punishment. The misfortune of an individual (for such may the sufferings, 

or even the death, of an innocent person be called when they are occasioned by no evil intention,) cannot be 

placed in competition with this object. I do not contend that the life or safety of the meanest subject ought, in 

any case, to be knowingly sacrificed: no principle of judicature, no end of punishment, can ever require that.  

But when certain rules of adjudication must be pursued, when certain degrees of credibility must be accepted, 

in order to reach the crimes with which the public are infested; courts of justice should not be deterred from 

the application of these rules by every suspicion of danger, or by the mere possibility of confounding the 

innocent with the guilty. — They ought rather to reflect, that he who falls by a mistaken sentence, may be 

considered as falling for his country ; whilst he suffers under the operation of those rules, by the general 

effect and tendency of which the welfare of the community is maintained and upholden" . 011, שם . 
230

 Guyora Binder and Nicholas J. Smith, Framed:  Utilitarianism and Punishment of the Innocent, 32 

RUTGERS L.J. 115, 120 (2000)  .למקורות   .מסבירים מדוע ייחוס עמדה זו לתועלתנות הינה שגויה' ביינדר וסמית
 .E.F' להמחשה מובהקת ר .01-05ש "תחת ה, רשימת אסמכתאות שם 'המרשים את התועלתנות באופן המתואר ר

CARRITT, ETHICAL AND POLITICAL THINKING 65 (1947).  וכן H.J. McCloskey, A NonUtilitarian Approach to 

Punishment, 9 INQUIRY 249 (1965)  .דוגמאות למצבים היפותטיים בהם הרשעת שווא מכוונת במקורות אלו מובאות 
הניתוח האמור לא התייחס במישרין לעמדתו . ורשחפותו של המורשע לא תהיה ידועה לציב ובלבד, תתחייב מעקרון התועלת

 בשוגגהתיימרו לייחס את העמדה  כותבים אחרים(.  ולתועלתנות המעשה בפרט)של בנטהאם אלא לעמדה התועלתנית ככלל 
 Bentham (although perhaps not Mill) would have considered the punishment of the":  לבנטהאם במישרין

innocent person to be a morally right act if ultimately it resulted in more total happiness than would have 

existed if the person had not been punished.  Under Bentham's form of consequentialism, the end of more 

total happiness justified the means of punishing innocent persons"  .Christopher J. Peters, Foolish 

Consistency: On Equality, Integrity, and Justice in Stare Decisis, 105 YALE L.J. 2031, 2042 (1996).   
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עקרון ההגנה על חפים כמה ציטוטים מכתביו של בנטהאם תרמו לתיאור עמדתו ביחס ל  231.החברתי

התייחסותו של בנטהאם לפיה ענישתו של חף מפשע הינה אפשרית מבחינה , כך.  כמחויבות רופפת

232 -לוגית ומבחינה מוסרית ותיוגה כ 
"mis-seated, misapplied or mistaken punishment"  וכך טענתו

 233.נמנעת ואינה מנוגדת לעקרון התועלת-המפורשת לפיה ענישת חפים הינה בלתי

גישתו בסוגיית הרשעתם  אם מלמד שהפרשנויות הללו אינן משקפות במדויק אתעיון בכתביו של בנטה

עיצוב מדיניות שתוביל הוא שלל , מצד אחד.  לגישתו של בנטהאם היו שתי פנים.  של חפים מפשע

הגדרה של בעיית התכלית  הציגבנטהאם , מצד שני.  והזהיר מפניה, לשיעור משמעותי של הרשעת חפים

ההכרחי בין תכלית ענישתם של האשמים לבין תכלית ההגנה על " טריידאוף"וה, הדואלית של ההליך

מכוונות הן -מות מסוימת של הרשעות שגויות בלתיכעלה טיעון תועלתני מפורש לפיו הוא ה.  חפים

באופן זה .  נמנעת של קיום הליכי משפט פליליים לצורך ענישתם של האשמים-בבחינת עלות בלתי

מצד שני הוא יצא בתקיפות , מצד אחד הוא צידד בו:  יחסו של בנטהאם כלפי עקרון העדיפותהוגדר גם 

ארבעה עיקרים בגישתו .  ליחס ההעדפה מדי לשיטתו היםנגד סיסמאות שייחסו ערכים היפותטיים גבו

לשלטון , המשקל הרב שאותו ייחס לפרוצדורה נאותה, בראש וראשונה:  של בנטהאם ראויים להדגשה

ביקורתו   234.תם ראה כקשורים באופן הדוק ליעילות האכיפהשאו, החוק ולבטחון בהסתמכות עליו

בנטהאם .  לכך המשמשת דוגמ( אפשרות חנינה בצידםש)הקשה על השרירותיות בשיטת עונשי המוות 

היה מאד עקבי בראיית היכולת של אדם לתכנן התנהגותו בהתאם לחוק והבטחון בצפיות הסבירות של 

בנטהאם התנגד בתוקף לענישה , שנית.  כתנאי הבסיסי ביותר למניעת עבריינות והרתעה, הציבור

 -בנטהאם ראה את עקרון ה  .יה של הציבורתוך הסתרת הדבר ולמעשה רמי, מכוונת של חפים

"rectitude of decision" - התוצאה המשפטית לעובדות  ההתאמה הנכונה והמדויקת ככל הניתן של

, בראי התועלת, שלישית. העל החשובה ביותר של ההליך המשפטי ושל דיני הראיות-כתכלית -כהוויתן 

.  ולו בשוגג, הזהיר מפני התוצאות השליליות של הרשעת חפים גם בנטהאם, ובדומה לגישתו של אדאמס

ובמניעת , בקרב הציבור" בהלה"שאותו תלה במניעת , בנטהאם צידד באופן מפורש בעקרון העדיפות

 235:דילול ושחיקה של המסר לפיו החוקים נועדו להגן על אזרחים שומרי חוק

"It ought to be a maxim with the judge, that it is better to let a guilty man escape, than 

to condemn an innocent one; or, in other words, he ought to be much more on his 

guard against the injustice which condemns, than the injustice which acquits.  Both are 

great evils, but the greater is that which produces the most alarm… Generally 

speaking, a too easy acquittal excites regret and uneasiness only among men of 

reflection; while the condemnation of an accused, who turns out to have been 

innocent, spreads general dismay;  all security appears to be destroyed;  no defense 

can any longer be found, when even innocence is insufficient". 

                                                           
231
 .IGOR PRIMORATZ, JUSTIFYING LEGAL PUNISHMENT 24 (1989)' לדוגמא מובהקת לביקורת זו ר 
232

 JEREMY BENTHAM, PRINCIPLES OF PENAL LAW Book I, Ch. 1, I THE WORKS OF JEREMY BENTHAM 391 

(John Bowring ed., 1962). דיון אצל ' ורPrimoratz ,שם. 
233

 to punish where, without introducing preponderant inconvenience, such punishment is": במקור 

unavoidable, is not… contrary to the principle of utility;  not in the case of the guilty: no, nor yet in the case 

of the innocent",  שם. 
234
 Binder and Smith,  005, 131לעיל הערה. 
235
 JEREMY BENTHAM, A TREATISE ON JUDICIAL EVIDENCE 197 (London, J.W. Paget, 1825). 
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מייצרות לשיטתו של בנטהאם פגיעה באמון הציבור בממשל , כשנודע לציבור אודותן, הרשעות שווא

 each" -ש  כך  ,תחושת הציבור כי בתי המשפט שוגים שגיאות טרגיות –וגרוע מכך , ובשלטון החוק

wretch who goes to the scaffold may be an innocent victim", 236.מוליכה לחוסר כבוד כלפי החוק  

ם ניתנת בחין בין ענישת חפיהנטהאם ב.  מימרה של בלקסטוןייחד ביקורת נוקבת לבנטהאם  ,בכל זאת

חלק ן הנובעת משגיאות שה ("unavoidable")נמנעת -לבין ענישת חפים בלתי( "avoidable") למניעה

מחיר  ,לשיטתו, שיעור מסוים של הרשעות שגויות הינו  237.קיום מערכת שפיטה פליליתנפרד מ-בלתי

. מימוש התכלית של ענישת אשמים הינה בחירה של מדיניות ציבורית.  הכרחי של ענישת האשמים

ויבות והגם שצידד במח, מכאן  .לא ניתן לדבוק בעקרון נוקשה של הגנה מוחלטת על חפים, משנבחרה

, לשיטתו, יתר של החשש-הדגשתבמתקפה כלפי  ממש כמו פיילי יצא בנטהאם, ככלל להגנה על חפים

 238:בסרקאזם האופייני לו, כך כתב.  חסינות לפשיעה להעניקידיהם של מושבעים ו שיש בה כדי לרפות

"But we must be on our guard against those sentimental exaggerations which tend to 

give crime impunity, under the pretext of insuring the safety of innocence.  Public 

applause has been, so to speak, set up to auction.  At first it was said to be better to 

save several guilty men, than to condemn a single innocent man; others, to make the 

maxim more striking, fix the number ten;  a third made this ten a hundred, and a fourth 

made it a thousand.  All these candidates for the prize of humanity have been 

outstripped by I know not how many writers, who hold, that, in no case, ought an 

accused person to be condemned, unless evidence amount to mathematical or absolute 

certainty.  According to this maxim, nobody ought to be punished, lest an innocent 

man be punished".   

הציע  ,05 -הומן המשפטנים הבולטים של המאה  ליברטריאני תועלתן, יימס סטפן'יימס פיצג'ג

אינה תקפה בכל תנאי אלא נבחנת לאור  ,לפי סטפן, מימרתו של בלקסטון . פרספקטיבה נוספת

 Everything depends on what the guilty men have been doing, and something depends":  הנסיבות

                                                           
236
 ALEX STEIN, FOUNDATIONS' כן ר  .51, 051לעיל הערה , TWINING, RETHINKING EVIDENCEידי -ניסוח זה מובא על 

OF EVIDENCE LAW 174 (2005)  ;G.J.Postema, The Principle of Utility and the Law of Procedure: Bentham's 

Theory of Adjudication, in 3 JEREMY BENTHAM: CRITICAL ASSESSMENTS 308, 328 (Bhikhu Parekh ed., 

1993). 
237

 Binder and Smith , בנטהאם כתב  .015, 131לעיל הערה  :"When… punishment is inflicted on any person by 

whom no part is borne in the offense, it may be said to be misseated.. Where it is avoidable, mis-seated 

punishment ought in no case to be employed.  Wheresoever punishment not being, in the case in question, in 

itself undue, it is in your power to apply to the guilty… without having recourse to the innocent, there the 

evil… that would be produced by the infliction of punishment on the innocent, is avoidable… Wheresoever 

the nature of the case admits of the distinguishing who is innocent from who is guilty, the infliction of 

suffering on the innocent is avoidable"  .Bentham , 175-171, 131לעיל הערה. 
238

 BENTHAM, PRINCIPLES OF JUDICIAL PROCEDURE, WORKS II 169 (1829)  . אמירה מפורסמת נוספת של בנטהאם
 ,supposes a dilemma that does not exist:  the security of the innocent may be complete"היתה כי המימרה 

without favouring the impunity of crime"  Bentham, Works I 558 , כמצוטט אצלGLANVILLE WILLIAMS, THE 

PROOF OF GUILT 187 (1955)  .אלא מלמדת שגם בנטהאם , אוף המתואר-מובאה זו אינה מתיישבת עם תיאור הטרייד
 .דגל באופטימיות ואף שביעות רצון לגבי יומרתו של המשפט להבחין בין חפים לבין אשמים
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on the way in which the innocent man came to be suspected"
השווה כש, דימוי משלו הוסיףסטפן   239

גם ".  רובים גרועים"את יישומה של המימרה עם שליחתם של חיילים אל שדה הקרב כשהם חמושים ב

ככל שההגנה :  אוף הבסיסי-התבטאות זו נקטה ברטוריקה אקצנטרית לצורך המחשת עקרון הטרייד

ת של סטפן היא התוספ.  נחלשים גם הכלים לענישה אפקטיבית של אשמים, על חפים חזקה יותר

, והן( ותרומתו להיווצרותו)ת החשד כלפי הנאשם עוצמבקישור רמת המחויבות להגנה על חפים הן ל

 240.לחומרת העבירה, כמשתמע

ספקנות מסוימת  הותירו, 05 -וה 01 -מן המאה ה, ההנמקות התועלתניות הקלאסיותניתן להיווכח ש

המתח שבין  של שיקפו הטמעההן .  העדיפותמבלי לזנוח את עקרון , סטוןכלפי המימרה של בלק

מרוח , ברובן, מנותקות הביקורות לא היו.  יתחושל היחסיות ההכר תכליותיו הבסיסיות של ההליך

אידיאל שלא ניתן הצבתו של מהסתייגו ו, ריאליסטי, מרסןמבט  אלא הדגישו, הליברליזם של התקופה

, יסטוריתבראייה ה  .פורש במונחים של מידהדילמה באופן מה הן ביטאו את.  לדבוק בו בעקביות

נחת -הביקורת שיקפה רמת אמון גבוהה כלפי יכולתו של המשפט להבחין בין חפות לבין אשמה ואי

 .יתר של מושבעים מהרשעה-כלפי מציאות שאותה פירשו כהססנות

רן הודגשה גם בגד.  פייניות לתקופה ושיקפו את השיח שרווח באנגליהוההצדקות התועלתניות היו א

נולדה  01 -במאה ה.  האבחנה בין הרשעות שווא מכוונות לבין הרשעות שווא שמקורן בטעות לא מודעת

קאנט לא התייחס .  מצידו של עמנואל קאנט, תועלתנותה קריאת התיגר המשמעותית כלפיגם במקביל 

 מושגים והנחותשל חלופית הניח מערכת  אלא, מימרתו של בלקסטוןאמנם בכתיבתו באופן ישיר אל 

המבוססים על חובות מוסריות קטגוריות ועל עקרונות של גמול  -למעשה תורת מוסר שלמה  - יסוד

(desert.)   ל ההצדקה התועלתנית ש את סיוגהואף חייבה תורת המוסר הדאונטולוגי של קאנט אפשרה

ציבה מערכת חלופית ההיא ".  מחיר הכרחי"במונחים של שהציגה את בעיית הרשעתם בשוגג של חפים 

תורת הזכויות הפוליטיות ורעיון גם  .  של הנחות נורמטיביות לניתוח המחויבות להגנה על חפים

עיצוב לעדיפות וסיפקו תשתית לפיתוח הדיון בעקרון ה, שעוצבו בתקופה זו" האמנה החברתית"

נחים תועלתניים התנהל מלכתחילה במוהמשפטי שהשיח .  מושגיהבהתאם להמחויבות להגנה על חפים 

בחיפוש מתמיד  תהליברלי מדינהותורת ה תלוגיועם הזמן גם מונחים של תורת המוסר הדאונט אימץ

 .בפרק הבא, תהיה גם התחנה הבאה לדיוננוזו .  פתרון מושגי קוהרנטי לבעיהאחר 

 

 

                                                           
239

 JAMES FITZJAMES STEPHEN, A HISTORY OF THE CRIMINAL LAW OF ENGLAND 438 (London, Macmillan, 

 .Williams ,011כמצוטט אצל , (1883
240

ככל ש משיטתו נובע, כלומר.  תפיסה האינטואיטיבית המקובלתמן ה ההפוכהן משתמעת הסברה מן הציטוט של סטפ 
 .משקלו של אינטרס ההגנה על חפים יקטן, לנוכח הסיכון הטמון בזיכוי העבריין, שהעבירה חמורה יותר
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 מפשע הנורמטיבי של עקרון ההגנה על חפים המעמד . 3

בראי גישות  של עקרון ההגנה על חפים מפשע הנורמטיבי ומעמד ניתוח מעמיק שלה יוקדש לזפרק 

הפרק הראשון .  נימוקים המסייגים אותוכנגד  ת משקלואקים המבססים ולעיון בנימו מוסריות שונות

את  ,כנקודת מוצא, הצגתי בו".  היחסיות ההכרחית"הנמקה של טיעון ולעבודה הוקדש להצגה 

הוא להציב את ש נדרהצעד הבא ה  .יחס לתכליות שביסוד ההליך הפליליב תהפרספקטיבה האנטינומי

הדיון .  לה גבולות עשויים להציבההשאלה אם ישנם עקרונות נורמטיביים החולשים על יחסיות זו ו

צבר "לבין תיזת " היחסיות ההכרחית"בין טיעון  קושרהוא הון ההגנה במעמדו הנורמטיבי של עקר

חויבות להגנה על חפים מפשע שמפגינה רמת המהביקורתית של  הכמודל המוצע לבחינ" המחויבויות

 .שיטת המשפט

ניתן להצדיק את  וכיצד השאלה הראשונה הינה האם:  ביסוד הניתוח אציב שתי שאלות מרכזיות

בהכרח במונחים של שאלה לא תוצג ה.  כניסוחו במימרת בלקסטון או דומותיה "עקרון העדיפות"

י של האפשרות לזיכו תהעדפה מובהקשל  רעיוןעצם הבהתייחס ל אאל, כמותישיעור העדפה קביעת 

מובן "הינה האם וכיצד ניתן לבסס  שנייההשאלה ה  .מפשע אשמים על פני האפשרות להרשעת חפים

" מובן חזק"ככל שניתן לבסס   1.חף מביצועהלהיות מורשע בעבירה שהוא  לזכותו של אדם שלא" חזק

כיצד ניתן להגדיר ?  זו זכותמה טיבה של  :אמשיך ואשאל, לזכות ולמחויבות להגנה על חפים לאורה

ממה שהשיח  מורכבהינו מתחייב ניווכח כי הדיון ה, ביחס לשאלות הללו  ?ולאפיין את תכניה וגבולותיה

 .נוטה להניח, כפי שתואר בפרק הראשון, הרווחהשיפוטי 

מוסר התורת ( 1: שש פרספקטיבות מוסריותבגדרן של  הללו ניתוח של שתי השאלותאפנה ל

  ;ת אל מקורות דאונטולוגיים נוספיםשממנה תורחב ההתייחסו ,תורת הענישה הגמולית( 2; התועלתנית

 במיוחד) "האמנה החברתית"פרספקטיבת ( 4של רונלד דבורקין " הנזק המוסרי המיוחד"טיעון ( 3

לבין  מוגנות זכויות חוקתיות טיעון המבוסס על אבחנה בין( 5  2;(ון רולס'של ג בהתייחס להמשגה

עקביותה של ההצדקה "או " הנאמנות לערך המצדיק"פרספקטיבת ( 6; ציבוריים אינטרסים

מעמדו של עקרון , ותמוצעת כאן כהשלמה להצדקות המקובלה, לפי פרספקטיבה שישית זו ". תהמוסרי

 הבטיחמבטא את הרצון להוא . העדיפות נובע מתפקידו המיוחד לרסן הפעלתו של כח שלטוני כופה

נאמנות ועקביות ביחס לתכליות ולערכים המצדיקים את הענקת הסמכות והכוח בידי השלטון לפגוע 

קסום תכליות יאיננה השאיפה למ לפיו הרלוונטית אמת המידה המוסרית.  מלכתחילה האזרח בזכויות

השאיפה  אלא ,באופן כללי" הצדק" מוש המיטבי שללא למי גםהענישה הפלילית במונחים תוצאתיים ו

 .  "אגביהנזק ה"ענקת הסמכות ומזעור של לערך המצדיק את ה מירבית נאמנות יחלהבט

מעמדו להבהרת כל אחת מהן מוסיפה . מוציאות זו את זו לא בהכרחהפרספקטיבות המוסריות 

בגדרם כמגבלת ענישה דאונטולוגית תקף את עקרון העדיפות י הדיון להלן.  הנורמטיבי של עקרון ההגנה

                                                           
1

המהוה רעיון מרכזי ( "Genuine right" -במקור )הינה ההגדרה של רונלד דבורקין  "מובן חזק"נקודת המוצא להמשגת ה 
שלילת הכפפתה למאזן האינטרסים הינה , לפי דבורקין, "במובן החזק"זכות משמעות ההכרה ב .שפיתח" תורת הזכויות"ב

אציע הגדרות אפשריות נוספות למובן החזק  בעקבותיו.  פרקוצג בפירוט בהמשך הידבורקין  טיעונו של.  התועלתני הרגיל
 ,RONALD M. DWORKIN. של המחויבות להגנה על חפים מפשע בהתאם למונחי הפרספקטיבות המוסריות השונות

TAKING RIGHTS SERIOUSLY 79-92 (1985). 
2

 לש"  הצדק כהוגנות"של עקרון ההגנה לאור תיאוריית  יוקדש לניתוח מעמדובפרספקטיבת האמנה החברתית עיקר הדיון 
 JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE". מסך הבערות"האמנה החברתית הנכרתת מאחורי רעיון  שבמרכזה, רולס

(1972)   . 
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 תאח כלמ.  מובחנות ארנה כגישותותתההצדקות המוסריות ונגזרותיהן .  ל"הנ( 6)עד ( 3)של טיעונים  

מפשע  הגנה על חפיםהמחויבות לשל " מובן החזק"ל שונהצדקות נגזרת הגדרה מושגית ומהותית ן ההמ

ופרספקטיבת האמנה החברתית מגדירים את ההגנה  "הנזק המוסרי המיוחד"טיעון .  מפני הרשעה

פגיעה  פניבחירות היסוד של הפרט חסינה לפי גישות אלה . במונחי הגינות ונשיאה שוויונית בסיכון

תהא , ספק מאובחן וגלוי בראיותכל הרשעה לנוכח  נה מפנייומג שיקולים תועלתנייםהמבוססת על 

 "המובן החזק"עשוי לבסס הגדרת הטיעון המבחין בין זכויות לבין אינטרסים .  רמתו אשר תהא

ביישומו של  יחסית גמישות עשויה להותירגישה זו .  החוקתי" איזון האנכי"המתבטאת בעדיפות כ

הנאמנות לערך "טיעון ואילו .  כעקרון, אך תוך ביסוסה של העדפה מובהקת, סטנדרט ההכרעה

המכוונים  חובת זהירותו מאמץ מוראלי, מגדיר את ההגנה על חפים במונחי ריסון עצמי" המצדיק

" וראליתמחויבות המ"הטיעון קשור באופן הדוק ל. את ההצדקה הקונקרטית לענישהככל הניתן לוודא 

מונחים של סטנדרט ההכרעה ב מן ההצדקות הללו נגזר אפיונו של.  כפי שתוגדר בהמשך העבודה

תפותח בפרק זו תובנה .  מונחים של שליטה ממשית בסיכוני המשגהמ להבדיל, עקרונית-הכוונה ערכית

מפני  תאף אחת מן הגישות אינה מצדדת בהגנה מוחלט.  מחויבות הראשונהבלעבודה העוסק  חמישיה

גם את בדרכן מתוות , "המובן החזק" עצם ההגדרה שלב, כל הגישות. אפשרות הרשעת השווא

ולכן גם מותירות פתח להמשך הדיון  החף מפשעבזכותו של " לגיטימית"הרציונאל המתיר פגיעה 

" המובן החזק"הגדרת   .ובמחויבויות השונות המשפיעות על הגשמת העקרון" יחסיות ההכרחית"ב

 .כטיעון מסביר הכרחי "הנוחות המוסרית"גם לקריטריון , לפי כל הגישות, לכן נקשרת

צבר "את המשך הפיתוח של תיזת  המאפשרות חשובות מן הדיון המוצע נובעות מספר מסקנות

כל במסגרת , של המחויבות להגנה על חפים ניכרת שוב" היחסיות ההכרחית", ראשית".  המחויבויות

הקריטריונים המוגדרים אינם מגבשים רמת מחויבות .  ות המוסריותאחת ואחת מן הפרספקטיב

, רמות שונות של מימוש ההגנה על חפים מפשע תתכנה הן במסגרת כל אחת מן הפרספקטיבות.  אחידה

התיקוף של עקרון העדיפות ושל מובן , שנית.  וכל שכן בהדגשתה של גישה מוסרית אחת על פני האחרת

גישות מוסריות  ,עומת זאתל .על הצדקות מוסריות מסוימות, כפי שאנמק, חזק לעקרון ההגנה מבוסס

תובנה .  אינן מאפשרות תיקוף של מובן חזק כאמור מעמד דומיננטי בשיח המשפטי אחרות בעלות

, נימוקים מקובליםכללים ו, רת לבחון את מידת התאמתם של גישות נורמטיביותחשובה זו מאפש

הדיון בפרק הנוכחי מוליך , שלישית.  כפי שיוגדר, של עקרון ההגנה" מובן החזק"ל  ,במגוון של הקשרים

, ןהולגבי כל אחת מ לצד הגדרת שש המחויבויות השונות, בהמשך".  צבר המחויבויות"במישרין לתיזת 

המחויבות  נכללתהאם :  ניתן יהיה לבחון סדרה של שאלות בהתאמה לאבחנה המושגית בפרק זה

האם ישנם תכנים המוגנים במובן חזק לעומת תכנים ?  מלכתחילה של עקרון ההגנה חזקהבמובן 

? ן תכלית הלחימה בפשיעה מעת לעתהחשופים לעדכון ושינוי של האיזון בין תכלית ההגנה על חפים לבי

או  לעקרון ההגנה המובן החזקתואמים את  המחויבות וטיבהמונחים ופרשנויות להגדרת , האם גישות

, בחיבור לרעיונות המפותחים בפרק זה, "צבר המחויבויות"תיזת , כמכלול?  ותם כסטייה ממנושיש לזה

מאפשרת להבחין בין מחויבויות ותכנים המשפיעים על רמת המחויבות של שיטת המשפט להגנה על 

לבין תכנים המוגנים , חפים מפשע הנתונים לרדוקציה תועלתנית ולשינוי והתאמה מעת לעת ולפי הצורך

היא מאפשרת עיון ביקורתי ברמת המחויבות שמפגינה שיטת המשפט לערך ההגנה , בכך.  באופן חזק

לצורך כך התיקוף .  במונחים של מידה יחסית העשויה להשתנות מעת לעת ולפי ההקשר, על חפים

 .  וההנמקה של המובן החזק של עקרון ההגנה הינם חיוניים
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עיון בהסברים מתחום הפילוסופיה בההגנה על חפים אשלים את הדיון במעמדו הנורמטיבי של עקרון 

 של קביעתהאנאליטית בהתייחס לבעיית הגדרתה של מגבלת הענישה הדאונטולוגית במונחים יחסיים 

מגבלת הענישה  הגדרת שלהתוקף והקוהרנטיות אבסס את .  (כמותי ולאו דווקאאיכותי ) "סף"

בסיום הפרק אדון בהצדקה .  של עקרון ההגנה" החזקמובן "באופן כללי ובהתאמה ל, "מגבלת סף"כ

 אלא על, שאיננה מבוססת במישרין על תכלית ההגנה על חפים, אלטרנטיבית לסטנדרט ההרשעה

בהכוונת התנהגות , שיקולים מערכתיים הקשורים להצלחת הפרויקט של המשפט הפלילי בכללותו

ההצדקה לא תוצג  "(. צדקה הפרגמטיסטיתהה)"ובביסוס הלגיטימיות של פסקי הדין בעיני הציבור 

 .אלא כהסבר משלים כפרוגרמה נורמטיבית חלופית

 הערות מקדמיות  3.3

 "מחלוקתשני צידי ה"אפיון כללי של   3.3.3

להבטיח הגנה לא ניתן , בפרק הראשון הבהיר שמעצם קיומה של מערכת שפיטה וענישה פלילית הדיון

לכן .  נמנע-הרשעות מוטעות הינו בלתילשיעור מסוים של סיכון נטילת ה.  יםמוחלטעל חפים במונחים 

מצד אחד :  מתחרות עמדותניתן להציג שתי , בהכללה.  שאלה שבמחלוקתלמתאימה נחוצה הגדרה 

תוך הדגשת קיומה של חובה בעלת , להרשעת שווא הנקשר מובחןהכרה בנזק  ה התובעתעמד ניצבת

 יסודתניערך ת כנתפס ההגנה על חפים לפי גישה זו תכלית.  להגן מפניו תלוי-ובלתי תוקף מיוחד

(foundational)  מובהקתו קודמתשעדיפותו ותכליות האחרות נבדל ביחס להמצוי במעמד נורמטיבי  .

הם מצדדים בנכונות  ךבכך שההגנה על הערך אינה יכולה להיות מוחלטת א יםכירגם נציגי גישה זו מ

, "החזקמובן ה"האתגר הוא לתקף ולאבחן את , ה זולפי גיש .יולהגן עלעלויות משמעותיות כדי בלשאת 

אין הכרח שיחס ההעדפה הכמותי המשתקף ממימרת  .של המחויבות להגנה על חפים, מותנה-הבלתי

ביטוי סימבולי לרעיון של העדפה מובהקת של  הינה המימרה  3,בלקסטון יבטא את עמדת נציגי הגישה

של תכליות חברתיות חשובות  תוך נכונות להגשמה רחוקה מאופטימליתגם תכלית ההגנה על חפים 

תוך הצגתן , כלפי מימרת בלקסטון ודומותיה ניצבת עמדה המגלה סקפטיות רבהמנגד .  אחרות

באופן המונע מהם מנותק מן המציאות והמרפה ידם ובטחונם של שופטים ומושבעים הכאידיאליזם 

של חפים מפשע ( מסוים-מסוים או בלתי)העמדה רואים בשיעור מצדדי .  ומשימתםאחריותם  לממש

נציגי גישה זו   .נמנע לצורך פעילות תקינה וסבירה של מערכת הצדק-המורשעים כמחיר מצער אך בלתי

בידם  ממילא איןלנוכח העובדה ש, עקביים-כבלתי" ההגנה החזקה"את מצדדי  אף נוטים להציג

מכאן שגם הם אינם יכולים להתכחש לקיומו של ו, וואלהבטיח הגנה מוחלטת מפני הרשעות ש

והמחיר ההכרחי של העמדת חפים בסיכון להרשעה  (תועלתני-או קאווזי)התועלתני " אוף-טרייד"ה

 .  שגויה

  .לרעיון ההעדפה ולאופן ביטויו והצדקתואלא , לערכים מוחלטיםפוא אהשאלה אינה מתייחסת 

ההגנה "הבנה זו של המחלוקת בין מצדדי   .ההגנה על חפים האתגר הוא לתקף מובן קוהרנטי לעקרון

עלות "לבין מצדדי ההכרה הגלויה ב( אינם טוענים שתתכן הגנה מוחלטתהם שהגם " )החזקה

מסייעת לחידוד המורכבות של  ,צמת הדאגה מפני הרשעת חפיםוע למתן את עשויהה" ההכרחית

 .  מרחב ההתייחסות שהיא מאפשרתלסימון ו השאלה

                                                           
3

יעור ש לביטוישכן הגדרת היחס הכמותי מבוססת על קביעת נקודת איזון תועלתנית , הביטויים סותרים זה את זהלכאורה  
   .מאזן התועלתההכפפה של עקרון ההגנה לעצם דוחה את " מובן החזק"בבעוד שההגנה , ההעדפה
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יש לזכור אך   .כנקודת מוצא "עדיפותעקרון ה"לטיעונים בעד ונגד בראש וראשונה להלן יתייחס הדיון 

, של זיכוי אשם על פני הרשעת חף ההעדפהעצם שהמסקנות שאחריהן אנו תרים נוגעות לא רק לשאלת 

:  יםההגנה על חפההעדפה ושל צמתה ומונחיה של וע, למתח בין שתי הגישות באשר לטיבהגם אלא 

המגבילה ומתנה את משקלו של עקרון " תועלתנית-ואזיוק"וגישה , גיסא מחד" ההגנה החזקה"גישת 

נקיטת ב, ככלל, מצדדים" ההגנה החלשה"יש להדגיש שגם נציגי גישת .  ההגנה על חפים מאידך גיסא

קיימת הגם ש  4.אינם שוללים את עקרון העדיפות רובםובמובן זה  במשפט פלילי מחמיררף הוכחה 

לבין הצדקת סטנדרט הוכחת האשמה " עקרון העדיפות"ר באופן הדוק בין הצדקת ולקשנטייה מובנת 

באופן  אמנם נובעסטנדרט הספק הסביר .  שמדובר בשתי שאלות שונותיש להדגיש , מעבר לספק סביר

 .  בין שתי העמדות המתוארות בהכרח אך לא הוא המבדילמעקרון העדיפות  לוגי

 פיםמודע להרשעת חה סיכוןהנטילת  - הדיוק בהגדרת שאלת העדיפות  3.3.3

הינה פשטנית  "האם מבחינה מוסרית רע יותר להרשיע חף מפשע מאשר לזכות אשם"הצגת השאלה 

, בנטהאםהדגיש  11 -בראשית המאה ה שכבר הסקירה בפרק הקודם העלתה. ולא מספיק מדויקת

וכשקר  הרשעת חף מפשע ביודעיןבין האבחנה חשיבות את  ,הקלאסית העמדה התועלתנית בגדרה של

-הנדרשת להכרעות בתנאי אי פעולתה ביושר של מערכת המשפטמ הנובעותשגויות הרשעות לבין  ,מכוון

מבוססת המניע  -אבחנה זו מעמדה של את  גם בפרק הנוכחי אדרש להבהיר 5.וודאות אינהרנטית

מבוססת האבחנה , על פני הדברים.  בגדרן של הפרספקטיבות המוסריות השונות -להבדיל מן התוצאה 

אין להתעלם אולם   6".תולעתנית-אנטי"המגדירים אותה כויש , שאובה מן המוסר הדאונטולוגיהמניע 

, יותר מכך.  מצדם של נציגי הגישה התועלתנית דווקא, (ואף במקור) כאמור, האבחנה מודגשתמכך ש

הינו  ,חרף מיצוי ההליך ההוגן, שיעור מסוים של הרשעות מוטעות לפיו הטיעוןעומדת ביסוד  היא

מבוססת המניע האבחנה , לעומת זאת.  הכרחית של קיום מערכת משפט אפקטיביתעלות בבחינת 

בזמן שהתועלתנות נזקקת  7.טולוגית להרשעת חפיםאת הגישה המציבה מניעה דאונדווקא  תגרתמא

מונחים של  דרשים נציגי הגישה הדאונטולוגית לקלוטנמנגד , לתיקוף עמדתה מבוססת מניעלאבחנה 

את המגבלה שהם  ולסייגואף לגדור  להגנה על חפיםתיאור המחויבות אל  ודירוג בין ערכים יחסיות

                                                           
4

לא , בנטהאם ופיילי למשל.  חושפות עמדות מגוונות בהתייחס למעמדו וטיבו של סטנדרט ההכרעהדוגמאות ממחישות  
 , ידי המושבעים בתקופתם-יישומה עלושה ופיראלא קבלו על אופן , יצאו במישרין נגד דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר

האמינות שעליה פיילי דגל בסטנדרט הוכחה המבוסס על רמת . ברוחה של מימרת בלקסטוןו" סנטימנטליות מוגזמת"גילוי ב
 WILLIAM PALEY, MORAL AND POLITICAL. מסתמכים אנשים לדחיית ספקות לצורך קבלת החלטות בענייניהם הרגילים

PHILOSOPHY 354-355 (1785, Liberty Fund, Inc. 2002) .  שיש להסתפק בסטנדרט הוכחה של טען ארנסט ואן דן האג
"Clear and convincing evidence" ביחס לרוב העבירות  .Jefferey Reiman and Ernest Van Den Haag, On the 

Common Saying That It Is Better That Ten Guilty Persons Escape Than That One Innocent Suffer:  Pro and 

Con, in CRIME, CULPABILITY, AND REMEDY 227, 248  (Ellen Frankel Paul, Fred Dycus Miller & Jeffrey Paul 

eds., 1990)  . 
5

 Guyora Binder and Nicholas J. Smith, Framed: Utilitarianism and Punishment of the Innocent, 32 

RUTGERS L.J. 115, 119 (2000) בפרק השני לעיל 232-235הדיון בטקסט נלווה להערות ' ר.  ומובאות שם. 
6

ון רולס 'השווה לעמדתו של ג; ALEX STEIN, FOUNDATIONS OF EVIDENCE LAW 175 (2005). זו דעתו של אלכס שטיין 
תועלתנות "מודעת כהמחשה להבדל שבין -ף בלתיהמשתמש באבחנה בין הרשעת חף מכוונת לבין נטילת סיכון להרשעת ח

 John Rawls, Two Concepts of Rules, 64.  (rule utilitarianism)" תועלתנות כלל"לבין  (act utilitarianism)" מעשה

PHIL. REV. 3, 11 (1955) . להלן אבהיר את מקומה החשוב של האבחנה מבוססת המניע בגדרה של הגישה התועלתנית. 
7

חסרונן של אמות מידה  מדגישה, ון סטיוארט מיל'עוד מימי ג, הביקורת הכללית כלפי תורות המוסר הדאונטולוגיות 
 .במצבים של התנגשות (המוצגות כשלעצמן כמוחלטות)ציוויים וזכויות , לקביעת סדרי העדיפויות בין חובות
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 שאילתנזקקת ל ותהגישכל אחת משתי  .אליה אדרשש, מורכבות מרתקת נוצרת בהקשר זה  . מציבים

 8.של עמדתה" רדוקציה אד אברסורדום"מנע מיכדי לה שאינם הטבעיים לה מונחים

, העמדה המסתייגת ממנולבין  עדיפותבחיבורם המשותף שנכתב כעימות בין העמדה המצדדת בעקרון ה

העומדת  ההנחה.  שאלה שבלב המחלוקתל הגדרה מדויקת יותר ואן דן האגארנסט ריימן ופרי 'גהציעו 

להרשעה של חפים מפשע מאשר ( מודע)מבחינה מוסרית רע יותר ליטול סיכון מכוון "  :היא זו למבחן

א וה, מצד אחד.  ניסוח זה של הבעיה הינו המוצלח ביותר  9."לזיכוי אשמים( מודע)ליטול סיכון מכוון 

  - אך לא מדויק ובוודאי לא מחייב, ץציה של העמדה התועלתנית באמצעות הטיעון הנפונאליזבמנמנע 

הבנאליזציה מן  נמנע הוא, מצד שני .הרשעות שווא מכוונות ורמיית הציבור עשויה להתירהיא  ולפי

של פעולת  "נמנע-בלתי"הרשעות החפים כתוצר לוואי  מסתפקת בהצגתהמתבטאת בעמדה ה, ההפוכה

 טיבהשאלה היא מהו .  האבחנה מבוססת המניע היא רק נקודת ההתחלה של הדיוןשהרי  10.המערכת

באופן  מוטלהוא ש סיכוןאותו הכאשר , שמחילה מערכת המשפט הפלילי כלפי חפים מפשע הסיכון

מורכבת לטענתי מדיניות זו  .חברתית העומדת למבחן המוסרי-פטיתזו שאלת המדיניות המש   .מודע

 .שש המחויבויות המוגדרות בעבודה זומ

 היעדר בלעדיות לפרספקטיבה מוסרית זו או אחרת  3.3.3

בתוספת גישה אלטרנטיבית  ,פרספקטיבות מוסריות שונות ומובחנות שששלהלן יתייחס לדיון ה

דיון האנאליטי לצורך היש להדגיש שההפרדה נועדה .  להצדקת סטנדרט ההוכחה במשפט פלילי

מבוסס על  עדיפותבעד או נגד עקרון ה טיעוןהש להבין מכך אין.  המאפשר את חידודם של הטיעונים

השיח המשפטי אינו מאמץ אף אחת מן הגישות .  קבלה גורפת או בלעדית של גישה מוסרית זו או אחרת

משלבות באופן תדיר ויחסית חופשי בין שיקולים וטיעונים המקובלות ההצדקות .  באופן אקסקלוסיבי

 בוסס עלאינו מ לןהדיון שלהגם   .כאשר התמהיל והדגש עשויים להשתנות, השונות פרספקטיבותן המ

 חיפוש אחר סוגים שונים של הצדקותנתון ל נועניינ.  ה של גישת מוסר אחת על פני האחרתקידומ

 בין מספר פרספקטיבות מוסריותוהמסע יוליכנו , ומנוכנגדן הסתייגויות מ, יפותוהגדרות לעקרון העד

ו משלימות זו את ז המוצגותיש שהפרספקטיבות . תוך הדגשת משמעויות הנובעות מכל אחת מהן

המעבר מפרספקטיבה אחת לבאה אחריה מאפשר להיזקק לטיעונים .  ביניהן מרחבי חפיפה יתגלו גםו

לעקרון " מובן החזק"ה כוללת ביחס לתפיסובדרך זו לנסות להציג , םולהוסיף עליה, שכבר הוצגו

גישות לצורך בחינת  האבחנה בין הפרספקטיבות המוסריות השונות תתברר כרלוונטית ביותר . ההגנה

 .של המחויבויות שתוגדרנה בהמשך העבודה פרשניות שונות לתיאור טיבן ומשמעותן

 

                                                           
8

בהמחשה מוקצנת כדי להצביע על סתירה פנימית  שימוש -הוא טיעון הוכחה על דרך השלילה " יו אד אבסורדוםצרדוק"
להמחשה הטיעון הביקורתי כלפי העמדה   .או לתוצאה אבסורדית הנובעת מיישום הקריטריון המוצע, ביחס להנחת מוצא

 Jeffrey Brand Ballard, Innocents Lost:  Proportional Sentencing and the Paradox of' הדאונטולוגית ר

Collateral Damage,  55 LEGAL THEORY 67, 76-77 (2009). 
9

 it is morally worse to risk punishment of the innocent intentionally than to risk acquittal of the":  במקור 

guilty intentionally"  .Reiman and Van den Haag , 222, 4לעיל הערה. 
10

לפי .  לכת לעמדתו של בנטהאם-הולך בדרך הזו ומציע פרשנות מרחיקת ,5לעיל הערה  ,Binder and Smithטיעונם של  
ועל כן זו , מתוקף ההחלטה לקיים מערכת שפיטה וענישה פלילית נמנעות-מודעות הן בלתי-הרשעות שווא בלתי, המחברים

לספוג כמות של  אליהבת ממחיי משפט פליליתההחלטה החברתית לקיים מערכת . שאלת המדיניות העומדת למבחן מוסרי
עמדה זו אינה מייחסת חשיבות מספקת למדיניות המוסרית המתבטאת בעיצוב דרגת הסיכון לעומת דרגת .  הרשעות שגויות

 . ההליךהבטיחות מפני הרשעות שווא במסגרת 
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 ייחודו של המשפט הפלילי  3.3.3

בה הרשעה פלילית גררה ברוב המקרים מציאות של נקשרים של עקרון העדיפות ההיסטוריים ומקורותי

נהוג פסיקה הישראלית גם ב  11(.שהעממומשה לוצאה זו לעתים קרובות לא כי תאף ) הטלת עונש מוות

ונותר המילולית ומשמעותו ההיסטורית מהתרחק ביטוי נוסף ש -" דיני נפשות"ל העקרון לקשור את

העקרון ביחס את  לכאורה מאמץ דין הקייםה  12.תהפלילי סנקציהשל ה הייחודלפיגורטיבי  כביטוי

בית הלורדים האנגלי כינה את דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר   13.םבאשר ה להליכים פליליים

  14.ללא התניה בסוג העבירה או העונש ,העובר לכל אורך ההיסטוריה של המשפט הפלילי" חוט הזהב"כ

התחולה הרחבה והגורפת   15.אמריקאי-ישראלי ובמשפט האנגלולדרישה עיגון חוקי ואף חוקתי בדין ה

 .מייחדת את ההליך הפלילי מכלל ההליכים המשפטיים סטנדרט ההכרעה המחמירשל 

 אם קיימתהשאלה  שאלעשויה להי ,העקרון במעמדו שלדיון הנורמטיבי ה נבכי לאטרם כניסה ב

האם , כלומר .לייחודו באופן גורף  ,וביתר שאת, בהקשר זההצדקה לייחוד המשפט הפלילי  מלכתחילה

.  בין עבירות ועונשים לפי חומרתםללא אבחנה  להחלת סטנדרט ההוכחה המקסימלי ישנה הצדקה

קטגורית בין המשפט האבחנה הנקיטת נגד עצם ישנם הטוענים .  גרידא שאלה זו איננה תיאורטית

בהקשר זה שתי  זהותניתן ל.   הפלילי לבין תחומי משפט אחרים בהקשר של קביעת רמת ההוכחה

בם של עקרון העדיפות וסטנדרט ההוכחה הראשונה קושרת באופן הדוק את עיצו.  טענות עיקריות

.  נפשות במובן המילוליהלדיני  קרי, ברת של הרשעהסתמעבר לספק סביר לעונש המוות כתוצאתה המ

וכאשר המשפט הפלילי פורש , אפשר לתהות אם כיום לאחר שבוטל עונש המוות: "ואקי ניבבלשונו של י

האם לא נפגמה במעט , הקלאסיים' הנפשות דיני'שברי כי אינן ממשפחת , תחולתו על עברות רבות

העמדה קושרת את עקרון   16".ועמה הנימוקים בעד רף גבוה ומחמיר, ל"תה של ההצדקה הנעוצמ

.  להורג הוצאת אדם שתוצאתההטמון בהרשעה  - והטרמינליהממשי  - העדיפות לנזק החמור במיוחד

מידתית וקלה יותר וככל שתחולת המשפט הפלילי רחבה יותר ומתייחסת גם , ככל שהענישה מדורגת

נקיטת הצורך וההצדקה ב לפי הטענה כך נחלשים, הן איננה כה חמורהנלווית ללעבירות שהסטיגמה ה
                                                           

11
 .בפרק השני לעיל 114-214הסקירה בטקסט נלווה להערות ' ר 
12

גדרי אומדנה "חיים שלמה חפץ , "ונקי וצדיק אל תהרוג"ון העדיפות לכלל לפיו נקשר עקר, גם במקורות המשפט העברי 
ועל אחת  " :למשל דברי השופט מנחם אלון' ר(.  ז"התשל)נב -מז, מה, חדיני ישראל " וחזקה בדיני נפשות במשפט העברי

, (1)ד לה"פ, מדינת ישראל' ר ננג 543921פ "ע ;"אימת הדין כאשר מדובר בדיני נפשותכמה וכמה שמטיל הוא על הדיין את 
בדיני נפשות מוטב לזכות "  :(1122) 932, 929( 2)ד לא"פ, י"מ' סיבוני נ 325926פ "עדברי השופט ויתקון ב;  (1192) 141, 113

" עיונים בדין הפוזיטיבי והצעה לקראת מודל נורמטיבי חדש:  סבירותו של ספק" ואקייניב   ;"אשם מלהרשיע זכאי
לביטוי פיגורטיבי ניתן " דיני נפשות"על הפיכת הדיבור .  שם 2ש "ומקורות המובאים בה (2013) 465, 463מט  הפרקליט

מדינת ' נ בשירוב - 12516923 פ"עב' ר' לדוג.  ללמוד מן השימוש הנפוץ בו הן בפסקי דין והן בשיח המשפטי והציבורי בכלל
שכן כשהמדובר במאסר עולם  נדרשת כשהמדובר בדיני נפשות ולא כל ...הקפדה יתרה:  "(4.6.2226, ש"פורסם באר) ישראל

 ". חובה
13

בכל עבירה למעט עבירות של , ללא סייג לעניין חובתה של התביעה הכללית להוכיח את יסודות העבירה אומץהכלל  
שאלת הסטייה מעקרון ההוכחה מעבר לספק סביר מתעוררת בשיטות המשפט השונות במגוון של הקשרים .  אחריות קפידה

לנושא זה יוקדש .  גורמי ענישה, "(למטרה כשרהשלא "כגון " )יסודות שליליים", תחולתן של חזקות, כגון סייגים והגנות
 .השביעי להלןבפרק  ,במונחי העבודה, דיון נפרד

14
 Woolmington v DPP [1935] AC 462 HL(E) :"Throughout the web of the English Criminal Law one golden 

thread is always to be seen that it is the duty of the prosecution to prove the prisoner's guilt subject to ... the 

defence of insanity and subject also to any statutory exception. If, at the end of and on the whole of the case, 

there is a reasonable doubt, created by the evidence given by either the prosecution or the prisoner ... the 

prosecution has not made out the case and the prisoner is entitled to an acquittal. No matter what the charge 

or where the trial, the principle that the prosecution must prove the guilt of the prisoner is part of the common 

law of England and no attempt to whittle it down can be entertained." 
15
 .לעיל בפרק הראשון 65ה המקורות הנזכרים בהער' ר 
16

:  מעבר לספק סביריניב ואקי :  הרחבה בספרו-התיזה של ואקי פורסמה ביתר  .2הערה  תחת, 465, 12הערה לעיל , ואקי 
 (.2213)גמישות ההוכחה בדין הפלילי 
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המשגה  אסטרטגיית הקצאת סיכוני . הרשעה שגויההחשש לפני יוחד מרמת זהירות והגנה גבוהה במ

לפי ההקשר ובהתאם לשיקולים , באופן משמעותי המבוססת על מאזן תוחלת הנזק עשויה להשתנות

שבהם תוצאתה של ההכרעה , פליליים-לברלהקשרים משפטיים מפנה  נוספתהטענה ה.  שעל הפרק

א פחות מזו הגלומה והפגיעה הגלומה בה בזכויות ובכבודו של המתדיין עשויה להיות משמעותית ל

במשפט  או גמישים לרוב בקריאה לעיצוב נטלי הוכחה משתנים מסתכםטיעון ה  17.רשעה פליליתבה

סטנדרט .  המוגנים( הנזק-או ערכי תוחלת)הקשר בין האינטרסים -המשקפים איזון תלוי, פליליה

העיקרון המנחה של המודל : "כפי שמסביר ואקי, ההוכחה לפי גישה זו ישתנה בהתאם לחומרת העבירה

המוצע ואשר מתווה את הדרך לאיזון הראוי שבין אינטרס ההגנה על חפים מפשע לבין אינטרס חשיפת 

הנו כזה שככל שמדובר בעברה חמורה יותר כך יש לבכר את עקרון ההגנה על פני אידיאל , האמת

אל יואילו כאשר מדובר בעברות קלות או אז פוחת משקלו של עקרון ההגנה באופן יחסי לאיד, האמת

, בהחלט לא מבוטל, וביטוי בולט יותר 19בפסיקה בלבדושולי אגבי גישה זו מוצאת ביטוי   18".האמת

 ההצדקהגישה מתבססת באופן חזק על ה  21.אף כי אין היא דומיננטית 20המשפטית בספרות

רכי תוחלת הנזק עעל  מבוססי שערוך כלכלימודלים  המתוחכמים יותר גםביטוייה בין .  תתועלתניה

   22."מטריציות חרטה"ו

יש להדגיש שלגישה זו .  במספר הערות מקדימות, בשלב זה, השאלה במקומה וראוי להתייחס אליה

מקומה .  כפי שיתבהר בהמשך הפרק, בהתאם לפרספקטיבה המוסרית הננקטת מעמד שונה בתכלית

חום תורת ככל שמודגשות הצדקות מת, לעומת זאת.  המובהק הינו בגדרה של ההצדקה התועלתנית

מותנית של עקרון ההגנה בהקשר של -המדינה הליברלית אז מתחזקת העמדה בדבר תחולתו הבלתי

 .זאת אשאף להמחישגם   .ההרשעה הפלילית באשר היא

אני סבור שיש מקום להסתייגות רחבה יותר מן הטיעון הקושר באופן הדוק בין רמת , בכל זאת

עקרון העדיפות אינו נובע אך ורק מתוצאתה .  המחויבות להגנה על חפים לבין חומרת העבירה והעונש

                                                           
17
או המנהלי כוללות החלטות בתחום המשפט האזרחי  בהן גלומה פגיעה ייחודית בזכויותיו של המתדייןדוגמאות להכרעות  

גרסה רחבה יותר של .  נושאים רגישים כגון משמורת ילדים בתיקי גירושיןהחלטות ב, במוסד פסיכיאטרי אשפוז כפויעל 
או כלכליים שעשויות לשאת משמעויות חמורות במיוחד שניתן 9הטענה עשויה לכלול גם הכרעות בסכסוכים קנייניים ו

ן מצביע על הטיעו  .קל וחומר בענישה מקלה יותר, להניח שהמתדיין היה מסכים להחליף בשמחה בתקופת מאסר קצרה
אז בראייה זו קשה , ואם כך.  חוסר עקביות בתפיסה לפיה הפגיעה הגלומה בהרשעה הפלילית היא בהכרח חמורה יותר

 .מותנית לעקרון ההגנה-להצדיק את ייחודה של המחויבות יוצאת הדופן והבלתי
18
 .516-512, 12לעיל הערה , ואקי 
19

 3225911מ "עש  ;(1155) 2263, 2212ד יב "פ, גרינוולד' טי לממשלה נהיועץ המשפ 232955פ "אגרנט בעדברי השופט ' ר 
ו של יאופ]...[ זו אשר מעל לספק סביר  , כאמור, מידת ההוכחה היא"  :(1111) 429, 421, (5)ד מה"פ, מדינת ישראל' בכרך נ

התייצבות בשעה היעודה לתורנות נו דומה מעשה מרמה לאי יולעיין זה א, העניין יקבע מהי כמות ההוכחה הבאה להוכיחה
פסק הדין ב "הצגת הבעייתיות של התיזה האמורה"ו תוך נטייה להסתייג ממנה, השאלה הושארה בצריך עיון".  מטבח

גם ' ור  (.1113) 652-651, 221( 4)ד מז "פ, מדינת ישראל' נ דמיאניוק 342999 פ"עהמנחה של בית המשפט העליון ב
 .שם, מהמשפט האוסטרליאסמכתאות מהמשפט האנגלי ו

20
הרעיון הכללי לפיו דרישת ההוכחה עשויה . איננה יוצאת דופן או חדשנית, 16 -ו 12לעיל הערות , הצעתו של ואקי 

 GLANVILLE WILLIAMS, THE PROOF ,להשתנות לפי מידת העניין הובעה על ידי כותבים משפיעים כגון גלאנוויל וויליאמס

OF GUILT 188 (1955). 
21

... הספק הסביר חייב "\: לפיהם דברי השופט שמגר' לדוג' ר.  ישנן בפסיקה התייחסויות המבטלות את הרעיון מכל וכל 
, (1)ד לב"פ, קפלר' שרתיאל נ 244926א "ע".  בין אם מדובר על עבירת תעבורה ובין אם מדובר בהריגה, לפעול פעולתו הזהה

לחוק ( א)כב34כהוראה כללית בסעיף וכחה מעבר לספק סביר מעוגן מפורשות יש להדגיש שכלל ההבנוסף (.  1122) 122, 113
כשאלה של דין פוזיטיבי נותרת לדיון אך ורק הסוגיה אם , לכן .ומפורש ככלל בעל מעמד חוקתי 1122-ז"התשל, העונשין

 .  נתון לפרשנות גמישה המבטאת רמת וודאות משתנהסטנדרט הספק הסביר עצמו 
-John Kaplan, Decision Theory and the Factון קפלן 'בתחום זה היה מאמרו של גהמשפיע המאמר החלוצי ו 22

Finding Process, 20 STAN. L. REV. 1065(1968). לקביעת סטנדרט ההוכחה ר" מטריציות חרטה"להסבר השימוש ב '
.  (2226, אהרן ברק ודניאל פרידמן עורכים) 424, 463 שאוה מנשה ספר" לחוק הירושה 25של סעיף  ההגיון", מנשהגם דורון 

 .דיון ביקורתי במודלים הכלכליים לביטוי סטנדרט ההוכחה יובא בפרק החמישי לעבודה
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ברוח   .בבסיסו עמדה עקרונית ביחס לייחוד השימוש במשפט הפלילי. המעשית והישירה של ההרשעה

ה תפיסמגלמת ה 23,"גבולותיה של הסנקציה הפלילית", שוב והמשפיע של הרברט פאקרחיבורו הח

 (uniquely"המשפטית הנוהגת את ההבנה שהסנקציה הפלילית הינה יקרה באופן יוצא דופן

expensive").   היא מייצגת חדירה בוטה מצד   .שבידי השלטון "הכלי האולטימטיבי והכבד ביותר"היא

היא מטילה סטיגמה בעלת  .בזכויותיו שלטוניתוטונומיה של הפרט ופגיעה המדינה אל תחום הא

, על כן  .("uniquely coercive")טמון בה אלמנט ייחודי של כפייה   .משמעות מוסרית וסמלית חמורה

, יש להקפיד לעשות שימוש בסנקציה הפלילית רק כלפי התנהגויות חמורות מספיק, פאקר מדגיש

כמה שנים לפני   24.ושלגבי הסלידה מהן קיים קונצנזוס, המייצגות סיכון משמעותי לאינטרס החברתי

" קרימינליזציה-משבר האובר"הזהיר סאנפורד קדיש מפני מה שכינה כ, שפורסם ספרו של פאקר

גם קדיש הדגיש את כובד משקלה של ההחלטה להגדיר קטגוריה של .  העת המודרנית המאפיין את

 The Aims of the"שבחיבורו , הארט' כמוהו פרופ   25.ואת העלויות הנלוות לכך, התנהגויות כפלילית

Criminal Law"  הדגיש שההתנהגות המצדיקה נקיטה בהליך הפלילי הינה אך ורק התנהגות שהרשעה

יש לשים לב שנימוקים אלו עצמם   26.משמעית מקרב הקהילה-ר הוקעה מוסרית חדבגינה תגרו

מוסרי לפיה ההרשעה הפלילית נועדה להעביר מסר , מניעתית-מתקשרים לגישת הענישה התועלתנית

היכולת להעביר מסר זה ולקיים הרתעה אפקטיבית מותנים בשימור .  להרתיעתי וחד ובאמצעותו עוצמ

הן  –הקלת הסטנדרט להרשעה .  ל הסנקציה הפלילית והסטיגמה שהיא מייצרתתה הייחודית שעוצמ

עלות של פגיעה במסר של ההרשעות  תנושא -והן הסטנדרט ההוכחתי , מהותי-הסטנדרט ההתנהגותי

   27.הפליליות ובכוחן לקיים את תכליתן ההרתעתית

בהחלטת המחוקק להגדיר את הן )ימוש בסנקציה הפלילית הפניה לשמתאם ישיר בין עצם  אפוא קיים

( ולהתיימר להוכיח את אשמתו והן בהחלטה הקונקרטית להעמיד את הנאשם לדין, ההתנהגות כעבירה

, מצד אחד הייחודית זהו הייחוד של ההליך מבחינת משמעותו המוסרית.  לבין תחולת עקרון ההגנה

לא נכון לדעתי לבחון את  ,כן על.  מצד שני, ותנאי השימוש בו מצד רשויות השלטון העלותומבחינת 

מעמדו של עקרון העדיפות ואת רמת המחויבות להגנה על חפים בהתייחס לטיבה של העבירה 

ביחס להתנהגויות פחות חמורות  גםוכך , כך ככלל.  ענישה שהיא גוררתלהקונקרטית ולחומרתה או 

ככל .  ת לגביהןשאפשר שהערובות המוקנות במשפט הפלילי דווקא מקשות על אכיפה אפקטיבי

להחלת עקרון ההגנה איננה אם ישנה הצדקה  הנשאלת השאלה, "פחות חמורות"שמדובר בעבירות 

, שימוש בדין הפלילי מלכתחילההצדקה ל האם יש: להיפךאלא ,  בהינתן טיבה של ההתנהגות וחומרתה

שהטיעון לכך לשים לב גם ראוי   .ועלות השימוש בו בהינתן ייחודו, יחס להתנהגות המסוימתהתיב

יותר ויותר הרחבת השימוש במשפט הפלילי להסדרת של מגמה מבוסס האבחנה מקודם בד בבד עם 

של  תהעוצמו משמעותהשל דילול הדרגתי ל עלולה להובילמגמה זו .  תחומים כלכליים וחברתיים

                                                           
23
 HERBERT L. PACKER, THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION (1968). 
24
 The criminal sanction is the law's ultimate threat.  Being punished for a crime is":  פאקר בלשונו של.  252, שם 

different from being regulated in the public interest, or being forced to compensate another who has been 

injured by one's conduct, or being treated for a disease.  The sanction is at once uniquely coercive and, in the 

broadest sense, uniquely expensive.  It should be reserved for what really matters". 
25

 Sandford H. Kadish, The Crisis of Overcriminalization, 7 AM. Crim. L.Q. 17 (1968). 
26

  401 (1958) ROBLEMSP ONTEMPORARYC AW ANDL , 23The Aims of the Criminal LawHenry M. Hart Jr., . 
27

ידי כך מעלה את רמת הסטיגמה השלילית -את עלות ההרשעה ועל" מייקר"סטנדרט הוכחה גבוה , במונחים כלכליים 
 Barbara Underwood, The Thumb on the Scales of Justice: Burdens of Persuasion in Criminal' ר.  הנובעת ממנה

Trials, 86 YALE L.J. 1299, 1307 (1976-7). 
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איננו "לפיו סיכון הרשעת השווא , ביחס לעבירות מסוימות, ככל שמתעורר הטיעון.  ההרשעה הפלילית

הפלילית והוא אף ממשיך הטיעון עצמו קשור לתהליך הדילול בכוחה של הסנקציה שהרי , "כה חמור

ה הפלילית מוביל לדילול הסדרשבו השימוש המוגזם ב המעגל שוטמעין  ווצריעלול לה כך.  להזין אותו

של הפנייה להסדרה הפלילית ושוב גובר " עלות"כך יורדת ה;  רות ביחס לקביעת האשמהחובת הזהי

ת חומרתה הייחודית של ההרשעה תפיסהקשר בין . וחוזר חלילה; התמריץ להרחיב את השימוש בו

הינו קשר של ( גם כחלק מעלות השימוש בה)לבין התנאים המחמירים להחלתה  הפלילית באשר היא

 .  הדדיות אמיצה

ומשמעות  עוצמהפליליים העשויים לייצר פגיעה בעלת -ההפניה להכרעות שיפוטיות בתחומים לברגם 

טיעון זה .  להצדקת הקלה בהגנה על חפים בגדרו של ההליך הפלילימהוה לדעתי נימוק אינה גבוהות 

מתעלם מן הרציונאל ומן ההקשר שלאורם נדרשת הוא מתרכז בתוצאת ההכרעה השיפוטית אולם 

ההכרעה בסכסוך אזרחי היא הכרעה .  הגוף הדורש את הסעד ו ומעמדו שלזהותמהכרעת בית המשפט ו

הגנה חזקה יותר  םשככלל אין סיבה להעניק למי מה, בין תביעותיהם של שני צדדים בעלי מעמד שווה

 מידבזכויות הפרט  ישירה מאפשרת פגיעהההכרעה הפלילית .  מפני סיכוני המשגה מאשר לאחר

הליברלית מקבלת את הפוליטי המוסר תורת  .אלו שתי סיטואציות הנבדלות זו מזו עקרונית.  לטוןהש

-הלברבמצבים , בנוסף . מלוא משמעותה בסיטואציות של שימוש בכח כופה מצד השלטון כלפי האזרח

, הקצאת סיכוני המשגה נובעת בדרך כלל מתביעה נטענת מכח זכות מוגנת שכנגד, פליליים המתוארים

בהקשר זה   28.נוגעים לאינטרס החברתי הכלליולא רק משיקולים ה, להגן עליה מוחשי ומיידיוצורך 

אליה אתייחס ש ,ישנה רלוונטיות רבה לפרספקטיבה המבחינה בין זכויות חוקתיות לבין אינטרסים

ככל שמזוהים מצבים בהקשרים , לבסוף  .זהו הבדל מהותי במונחים חוקתיים. בהמשך הפרק בפירוט

פגיעה שגלומות בה או , שבהם ההכרעה השיפוטית מייצרת כפייה כלפי הפרט, פליליים-משפטיים לבר

ית הטיבהעדיפות  רעיון לשביטוי כזה או אחר  לגביהםגם  שיש להחיללטעון  אפשר, ותאו עלות מיוחד

ולטיב הערכים  חס לייחודו העקרוניבהתיי, זאת יש מקום לבחון בכל מקרה לגופו  29.סיכוני המשגה

ההפניה לסוג זה של דוגמאות יכולה לבסס טיעון נורמטיבי משמעותי ספק אם .  והשיקולים שעל הפרק

 .  פלילית באשר היאהרשעה הנגד נקיטת עקרון העדיפות בהקשר של ה

המחויבות תליית בהגדרתן של שש מחויבות הנגזרות מעקרון ההגנה ובהסטת הדגש מ, עבודה זו

וכן באמצעות האבחנה בין , בלבד( המחויבות הראשונה)סטנדרט ההכרעה להגנה על חפים ב

מציגה , במובן חזק לבין מחויבות ותכנים הנתונים יותר לשינוי והתאמהיבויות ותכנים המוגנים מחו

הדיון  . מימד נוסף לניתוח שאלת התלות בין המחויבות לעקרון ההגנה לבין חומרת העבירה והענישה

, לעומת זאת(.  המחויבות הראשונה במונחי עבודה זו)בשאלה זו נוטה להתמקד בסטנדרט ההכרעה 

המחויבות , אפיסטמית-המחויבות הראייתית, המחויבות הפרוצדוראלית)ביחס למחויבויות הנוספות 

וכפי  ,לדעתי -( אפשר שגם המחויבות המוראלית והמחויבות האקספרסיבית, לגילוי ותיקון טעויות

                                                           
28

כגון החלטה על אשפוז כפוי במוסד פסיכיאטרי סגור הנוגעת לחירות ולזכות , לעיל 12הדומאות המצוינות בהערה ' ר 
 .לכבוד או החלטה בעניין משמורת ילדים המתייחסת לזכות ההורות

29
פסק בית המשפט העליון שהנטל להוכחת עילת , בהתייחס להוראת וועדה פסיכיאטרית על אשפוז כפוי בהליך אזרחי 

שבין מאזן הסתברויות לבין הוכחה " דרגת ביניים"תוך שלילת הטענה לקיומה של , האשפוז הינו נטל של מאזן הסתברויות
 –(  או רצינותן)להגברת כמות הראיות הנדרשת "רישה השופט מלצר הדגיש קיומה של ד, עם זאת.  מעבר לספק סביר

בכך אימץ את עמדת המשפט .  "או למשמעות הקשה של קבלתה, במידה שתעמוד ביחס מתאים לקשיות הטענה
היועץ  9222922א "רע' ר".  רמת ביניים"חייב הוכחה לפי האנגלי בסוגיה זו על פני עמדת המשפט האמריקאי המ

 (.2.5.2212 ,ש"פורסם באר) 33-35פסקאות  יפלונ' המשפטי לממשלה נ
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חומרת בין רמת המשאבים המושקעת לבין  תעשית ולעתים אף מוצהרמ תלות ניתן לתאר ,שאמחיש

 .ורצינות העניין

יש כדי להקהות קרונות של ענישה מידתית שביישום עאין ספק , זו לסיכום התייחסות מקדמית

זוהי התקדמות חברתית ותרבותית .  של הרשעת השווא הקיצונית והפטאלית, מעוצמתה הטרגית

טובה להמעיט מכובד משמעותה מספיק זו איננה סיבה .  הפלילית הראויה הענישה תתפיסבחשובה 

הזיקה בין רמת המחויבות   .המוסרית והמעשית של ההרשעה הפלילית גם במשטר הענישה של ימינו

תי בפרספקטיבה המוסרית הננקטת להגנה על חפים לבין חומרת העבירה והענישה תלויה באופן משמעו

באופן , השונות המוגדרות ונסקרות בעבודה עשויה לקבל ביטוי שונה במסגרת המחויבויותהיא ו

 של עקרון ההגנה לבין תכנים הנתונים לעדכון והתאמה ביתר" המובן החזק"הממחיש את ההבדל בין 

  .חופשיות

 תועלתניתפים בגדרה של תורת מוסר ההגנה על חעקרון   3.3

 הפרספקטיבה המוסריתלמעמדו של עקרון ההגנה על חפים בגדרה של  יחסזה יהיה לוז טיעוננו ב

 בגדרה מתאפשר.  מפני הרשעת שוואה אדישה לערך ההגנה על חפים התועלתנות איננ:  תועלתניתה

, ו של יוםאולם בסופ.  תועוצמד עקרון העדיפות וים בעד ונגשיקולדיון מרתק ודינמי בעניין מאזן ה

המסקנות הנובעות מן   .זכותו של הנאשם החף מפשעלכלשהו  יכולה לבסס מובן חזקאינה התועלתנות 

ממשיות היפותטיות או הה - תלויות השקפה לעניין ייחוס ערכי הנזק לתוצאות הינן הגישה התועלתנית 

אלא גם מן ההסתברות  שאלת מידת הנזקהן מושפעות לא רק מ.  מדיניות זו או אחרתהנובעות מ -

ולא רק , חיוני להתייחס לא רק לנזקי ההרשעה אלא גם להסתברות האשמה, כלומר)להתממשותו 

, הגם שהוא איננו מבוטל, עדיפותהטיעון התועלתני בזכות עקרון ה(.  לנזקי הפשיעה אלא גם לשיעוריה

ערך ההגנה על חפים , בעיקר.  איננו אחיד משקלוועל כן  כתלוי מציאות והקשר לאחר עיוןמתברר 

שיעור "מפורשת בקיומו של וך הכרה מת, אל מול תכליות אחרות שקלולנתון לבגדרה של התועלתנות 

אטען , בהמשך לתובנה זו.  של שפיטה פלילית בתנאי חוסר וודאות ובסיסיתכתכונה הכרחית " הקרבה

משקלם .  לשיווי משקל יציבו נתון נשמאזן התועלת בהקשר של רמת ההגנה על חפים אינ ואמחיש

השפעת נסיבות במשתנה  ים הכלליים בעד ונגד עקרון העדיפותהיחסי של הטיעונים התועלתני

 וגם, (כמשתנה סוציולוגי) מפניה חששותה תעוצמכגון שיעור הפשיעה ו או סובייקטיביותאובייקטיביות 

נראה כי , בשורה התחתונה  .להגיון של הטיעונים אינטרינזיתשהינה מתוך דינמיקה פנימית 

 אולם ,גם במונחיה ,ה של ערך ההגנה על חפיםהתועלתנות אינה שוללת או סותרת את חשיבותו הרב

כל ו בין סיכוני המשגה ההעדפה נקיטת תלויה לעניין עצם-היא נכשלת בביסוס הצדקה עקבית ובלתי

 .לעניין מידתה שכן

 במגמה לנטרלעמוד על חשיבותה של הפרספקטיבה א:  בפרספקטיבה התועלתנית במספר שלבים אדון

עמוד על עיקרי הטיעונים א ;במסגרתה עקרון ההגנה שוללים את עצם תוקפו שלאת הטיעונים ה

כשהם , סביר את קוצר ידםאולבסוף  סטנדרט ההכרעה המחמירוהשיקולים התועלתניים בעד ונגד 

 .עקרון ההגנה על חפיםק למובן חזמובהקותו של עקרון העדיפות וביסוס ל ,לעצמם
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 נגדהים יפריור-חשיבותה של הפרספקטיבה התועלתנית ונטרול הטיעונים הא  3.3.3

של הפרספקטיבה  הבסיסית חשיבותהמזער את דיון במעמדו של עקרון ההגנה על חפים אינו יכול לה

הרווחה שיפור ת וכליתמ התעלםלא ניתן ל.  פעולתה של מערכת המשפט הפליליביחס להתועלתנית 

מן הסקירה .  ביסוד קיומם של דיני העונשין ותהחברתית הכללית וההגנה על האינטרס הציבורי הניצב

 ובהתאמה גם הדיון -למדנו שההצדקות המסורתיות לקיום ההליך הפלילי  בפרק הקודם ההיסטורית

הגישה . מניעתית-התבססו באופן מובהק על גישה תועלתנית – במימרת בלקסטון בתקופתה

כמעט ללא אמריקאי -האנגלועל השיח המשפטי למעשה ענישה חלשה התכלית התועלתנית ביחס ל

מסתמנת  ,לעומת זאת ,של המאה העשרים שבעיםהחל משנות ה  30.עשריםאה העד למחצית המ עוררין

 הגישהבהסתייגות מן ה לעתים קרובות המלוו, הגישה הגמולית לענישה הדגשתשל  מגמה בולטת

 בענישת הבקריאה להחמר ככלל מתבטאתבזמן שהמגמה הגמולית   31.בביקורת כלפיהאף ו התועלתנית

יחסה הקצנת על  ,בין היתר, מתבססתכלפי הרציונאל התועלתני  ההרי שההתקפה של חסידי, עבריינים

 32.בעיה של הרשעת חפים מפשעהנטען של התועלתנות ל

גורם בעל  לשהתרחיש ההיפותטי  מוצגתורת הענישה הגמולית המצדדים בברבים מן הטקסטים 

ך למנוע כידי -עלו, ביכולתו להוציא להורג אדם חף מפשע ביודעין:  דילמה בפניניצב הסמכות אכיפה 

להקריב חף מפשע כדי  ,כלומר) ידי המון מתלהם-על נוספים נקמניים' סכנה מוחשית לביצוע מעשי לינץ

תועלתנות ל" אד אבסורדום ציהרדוק"הובאו פעם אחר פעם בתור  המחשות מעין אלו  33.(להציל חיים

הפילוסוף , בהמשך לכך  34.ת הענישה התועלתנית בכללהתורל, חלק מן הכותבים המעשה ולגישתם של

הסבר לאבחנה בין כ -" ענישה טלאולוגית" - "telishment"את המונח  טבע ון רולס'גהחשוב המשפטי 

במצבים מעין  ת החף המכוונתקרבמחייבת את האכן  לדידושו שממנה הסתייג "תועלתנות המעשה"

כלפי " כתב האישום"ו, הסיטואציה ההיפותטית 35.אוסרת זאתה, "תועלתנות הכלל"לבין  ,אלו

   36.מוסרית רחבה-מטהמחלוקת ממנה היוו נקודת מוקד להתייחסות במסגרת  משתמעהתועלתנות ה

הטענה מנוגדת . איננה מרכזית לדיוננו ענישה הטלאולוגית המכוונתסוגיית ה, כפי שהוסבר לעיל

, שקישר את מימוש עקרון התועלת באופן הדוק וכהתניה ממש, לעמדתו המפורשת של בנטהאם

הבטחון . פומביות ושקיפות, פרוצדורה נאותהפעולתה של מערכת המשפט על יסוד עקרונות של ל

הרציונאל )רתעה הת השגול תכנון רציונאלי של התנהגותכדי לאפשר לשיטתו חיוני  הבצפיות הציבור הי

                                                           
30

 Brand Ballard , 24 ,9לעיל הערה; R.A. DUFF, PUNISHMENT, COMMUNICATION, AND COMMUNITY 

7  (2001) 
31

בארצות הבריות התרחשה התפנית על רקע הקשר חברתי כללי של אכזבה מן הגישה השיקומית שזכתה לעדנה .  שם 
 .  62 -במהלך שנות ה

32
 Brand Ballard ,24-25. 
 ,E.F. CARRITT  בפרט' ר.  14-15ש "תחת ה, ורשימת האסמכתאות הנזכרות שם 5לעיל הערה , Binder and Smith' ר 33

ETHICAL AND POLITICAL THINKING 65 (1947).    וכן H.J. McCloskey, A NonUtilitarian Approach to 

Punishment, 9 INQUIRY 249 (1965)  . 
34
 Brand Ballard , 22-21, 9הערה לעיל  . 
35

 Rawls , מקור האבחנה בין תועלתנות המעשה   .11, 2לעיל הערה(Act Utilitarianism) , הנקשרת לתועלתנות הקלאסית
ון סטיוארט 'ג בכתביו של (Rule Utilitarianism)המפותחת יותר של תועלתנות הכלל  גרסהלבין ה, ממדרשו של בנטהאם

 .London: Parker, Son, and Bourn, West Strand TILITARIANISMU ,ILLMTUART S OHNJ), (1863  מיל
, Binder and Smithמאמרם הנזכר של ' ר, להמחשת הדיון הפורה ועשרות מאמרים שחזרו על טענה זו כלפי התועלתנות 36

 Frederick Rosen, Utilitarianism and the Punishment of the Innocent: The Origins of a False ;5לעיל הערה 

Doctrine, 9 UTILITAS 23 (1997)  ;Saul Smilansky Utilitarianism and the “Punishment” of the Innocent: 

The General Problem, 50 ANALYSIS 256 (1990)  ;Alan H. Goldman, The Paradox of Punishment, 9 PHIL. 

& PUB. AFF. 42 (1979). 
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על פרשנות  מבוססת על בסיס דוגמת ענישת החף המכוונתקריאת התיגר  37(.התועלתני הבסיסי

 .בנאליזציה מימד של, כאמור, יש בה  .התועלתנית העמדהשל  ,יבתומח ו דווקאולא מוקצנת, מסוימת

הללו פריוריים -את הטיעונים הא לנטרל הדיון ישלצורך , חלוקת זומבלי צורך להכריע במ, מכל מקום

קיימת צפייה משמעותית משיטת המשפט לקיים .  הרלוונטיות שלהו נגד גישת הענישה התועלתנית

ולתמרץ הרתעה כללית להשיג , שנותהעבריינות והי למנוע, ובטחונו הגנה אפקטיבית על הציבור

קיומם של חיי חיוני להבטחת  משמש ככלי ,מעצם תכליתו, הפליליהמשפט .  בהתאם לחוק התנהגות

ברוח האבחנה , של דיוננוהנחת היסוד .  תקינים המאפשרים את הרווחה, חר בטוחיםחברה ומס

ה במונחי תורת התועלתנות וקפלהוכיח את תהכרחי ומבלי צורך  מבוססת המניע של בנטהאם

. וי וביושר למימוש חקר האמת והדיוק בהחלת הדיןפן גלשיטת משפט הפועלת באו מניחה, כשלעצמה

היחס וההתאמה בין תחת הנחה זו השאלה הרלוונטית בגדרה של תורת המוסר התועלתנית הינה שאלת 

ר ומזעהתובעת לכאורה את , כלית התועלתנית המנחהתהלבין  ,כמדיניות, תכלית ההגנה על חפים

השאלה .  שיעור גבוה ככל הניתן של הרשעה מוצלחת וענישה של עבריינים וקיוםהטעויות השיפוטיות 

 .של עקרון ההגנה על חפים במסגרת הרציונאל התועלתניוהצדקתו הנשאלת נוגעת לאופן ביטויו 

 שיקולים תועלתניים בעד ונגד עקרון העדיפות  3.3.3

הישירים  הנזקיםרכת נגזרת מהע בגדרה של ההשקפה התועלתנית ערך ההגנה על חפיםבכרה הה

איננה אדישה כלפי הפרספקטיבה התועלתנית . חפים מפשע של רשעתם וענישתםהמ הנובעיםוהעקיפים 

הקושי הוא למצוא מתודולוגיה . של טיעונים בעד ונגד עקרון העדיפותמאפשרת קשת השאלה אלא 

.  נקודת האיזון ביניהם כמות שעל יסודן ניתן להכריע בין הטיעונים המתחרים או לקבוע אתסוהנחות מו

בסיסית הלבין האינטואיציה  הנזקערכי  ייחוסבין  ,בהקשר זה, להבחיןגם  הקשמבחינה מתודולוגית 

הטיעונים בדבר הפגיעה הצפויה בתועלת , במלים אחרות 38.נחת ביחס להרשעת חפים-ה איהמגל

 .ואובייקטיביים אינם תמיד מדידים תהעוצמו

.  מפשע בנזק הישיר הנגרם כתוצאה מהרשעת חפיםהפרספקטיבה התועלתנית מכירה  בראש וראשונה

עת מסלול חייהם יגד וכן את המורשעים בשוגג נאשמיםההפסד והסבל הנגרמים ל נזק זה כולל את

נובע מהרשעתו של האדם הלא נכון גם הנזק  במצבים רבים.  לחברההאפשרית לסביבתם וותרומתם 

העבריין האמיתי הממשיך להוות סיכון כלפי החברה ועלול לבצע  אכיפת הדין כלפי-הנוסף שבאי

בעד הכרחי אלו טיעונים שלא ניתן לבטל משקלם אבל אין בהם די כדי לבסס טיעון .  עבירות נוספות

הנזק הצפוי לנוכח הרשעת חף  תמידלא ניתן לטעון ש, בהתבוננות על כל מקרה לגופו.  עקרון העדיפות

באמצעות  טענהלהדגים את הנהוג בספרות   39.מן הנזק מזיכויו של עברייןיותר מפשע יהיה חמור 

תבוע פעולה בניגוד לעקרון ל התועלתני הקונקרטי עשוי שקלולהפנייה להקשרים מסוימים בהם ה

ליטול  ,מבחינה תועלתנית, האם אכן חמור כל כך את השאלה שטייןהעלה אלכס , כך למשל .העדיפות

באופן , לנוכח ספק מסוים ,פנים-שפרש לגמלאות בעבירה של סחר איל הון שלסיכון להרשעתו בשוגג 

                                                           
37

טקסט נלווה ' ר .בנטהאם התנגד באופן הנחרץ ביותר לענישה מכוונת של חפים תוך הסתרת דבר חפותם מהציבור, כאמור 
 .בפרק השני לעיל 232-235להערות 

38
הינה " מעשהתועלתנות "לבין " תועלתנות כלל"אלכס שטיין טען שהצדקת כלל הסבר הסביר על יסוד האבחנה בין  

הטיעון לפיו תועלתנות הכלל תובעת לזכות לנוכח ספק סביר אינו (.  "arguing backwards"לשונו ב)בבחינת הנחת המבוקש 
ולמעשה על קריטריון של , להרשיע חפים לא צודקמתחייב מעקרון התועלת אלא מבוסס על האינטואיציה הטבעית לפיה 

 .2-9ש "הב 124-25, לעיל 6הערה , Stein.  פרספקטיבה התועלתניתל ו קשורשאינ" נזק מוסרי"
39
 Reiman and Van den Haag , 232, 4לעיל הערה. 
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האם סבלו של אדם או   40?בהתחשב בקושי הרב להוכיח עבירה מסוג זהזאת הטלת קנס כספי ו שיגרור

חמור יותר מסבלם של קורבנות  בגינה שהורשע בשוגג בעבירת מין או אלימות וריצה שנת מאסר בכלא

, הללו דוגמאותתשובות  בהתייחס לה  41?או טראומה נפשית לאורך כל חייהםפיסית  הסובלים מנכות

השנייה מתבקש להדגיש שהנזק הנתון להשוואה איננו  הביחס לדוגמ . משמעיות-אינן חד ,יש לומר

-בלתי השכן אל, (הנכות או הטראומה שנגרמו לקורבן)כתוצאה מן העבירה  לקורבנות הנזק שנגרם

, ההשוואה הם אך ורק הנזק השולי הנוסף לקורבן יאושנ יםהנזק.  זיכוי או ההרשעהתלויים בשאלת ה

נזק עתידי , מנגד)וכן הנזק הפוטנציאלי לקורבנות עתידיים ( המשוער)הנובע מזיכוי העבריין , ככל שישנו

לא נכון כשהעבריין האמיתי לא גם לנוכח הרשעת האדם ה ,במקרים הרלוונטיים, פוטנציאלי קיים

 שוללעשוי להתפרש באופן המצבים בהם מאזן התועלת  הדוגמאות ממחישות שיתכנו, למצער . (נתפס

 . ובפרט בהתייחס לסוגים מסוימים של עבירות ומצבים, ה משמעותית של סיכוני המשגהיהטי

 .להבדיל מערך הנזק כפשוטו ,"תוחלת הנזק"התייחסות אל לנוכח  הדוגמאות מקבלות משנה תוקף

 עשוי לשלול במקרים רבים המשקלל את ההסתברות להתרחשות כל אחד משני סוגי הנזקתחשיב 

 42.משמעותי בין שני סוגי הטעות עדיפותשיעור  נקיטת

לטענה לפיה רמת ההגנה על באורח ישיר ההתמקדות במאזן תוחלת הנזק בין סוגי הטעות מובילה 

בהתייחס לחומרת , ענייןת לפי הצריכים להשתנו - ובפרט רף ההוכחה הנדרש להרשעה -החפים 

מאפשרת להעלות תהיות פרספקטיבה נקודתית זו   43.העבירה והענישה בגינה וכן להסתברות האשמה

   .לעתים עד כדי שלילתו, הגיון התועלתני לתחולתוולפקפק ב תוקפו של עקרון העדיפותל נוגעב

 לעס בסיותר להצדיק את עקרון העדיפות בגדרה של התועלתנות מת והחשוב הניסיון המענייןאולם 

השאלה בוחנת את .  הטווח של המדיניות המשפטית-תווארוכ עקיפותהתוצאתית ה ותהשלכהתיאור 

ההגנה  בכללן, ההשפעה הרחבה יותר של המדיניות על האפקטיביות של השגת תכליות המשפט הפלילי

בפרק הרקע  הוצגזו ביטוי ראשוני למחלוקת בשאלה .  נת התנהגותמניעת עבריינות והכוו, על הציבור

את הפגיעה בתחושת הבטחון של  ישושהדג - ון אדאמס וסמואל רומילי'גישותיהם של גב, ההיסטורי

כותבים כמו פיילי וסטפן לעומת  -הרתעה לנוכח הרשעות של חפים מפשע הכבוד כלפי החוק וה, הציבור

הוא שפוגע בתחושת הבטחון  גבוה יחסית של עבריינים החומקים מדיןשדווקא שיעור  ,נגדמ שהדגישו -

הקושי להכריע בה נובע   .המחלוקת ההיסטורית שרירה וקיימת  44.הציבורי ובהרתעת עבריינים

 תן התוצאתיתהשפעהטיעון בזכות עקרון העדיפות מדגיש את .  בדגש ובהשקפה, מהבדלים בתחזיות

המתירה הרשעה וענישה על גלויה ומפורשת או של מדיניות  ,המצטברות לאורך זמן של הרשעות שגויות

בהרשעות לאורך זמן תתבטא  ,כמדיניות, התרופפות ההגנה על חפים.  קלים יחסיתמיסוד קריטריונים 

                                                           
40
 Stein , 123, 6לעיל הערה. 
41
 .242, 4לעיל הערה , Reiman and Van den Haag ;שם 
42

הנזק )כתוצאה משני סוגי המשגה   (d)ונניח ערכי נזק שווים  דוגמה של עבירה חמורה כגון עבירת אלימות קשהניקח  
תחת ההנחות הללו תחשיב . 2.9הסתברות אשמה של נניח (.  ש וימשיך לבצע עבירותלא ייענהאמיתי הנובע מכך שהעבריין 

ואילו תוחלת  0.8dתוחלת הנזק מזיכוי הנאשם לנוכח הספק הינה .  תוחלת הנזק בהחלט עשוי לשלול שיעור עדיפות הגבוה
ניתן לדמיין .  בתוספת הנזק והסבל הנובעים מהרשעתו וכליאתו של הנאשם 0.2dאשם לנוכח הספק הינה הנזק מהרשעת הנ

נקודה .  0.2dלבין  0.8dהנזק מכליאת שווא של חף מפשע לא יגשר על ההפרש שבין תתאפשר טענה כי מקרים רבים שבהם 
כולל )כגון רמת הסיכון לעבריינות חוזרת , נוספת שראויה לתשומת לב היא השפעתם של גורמים נוספים על מאזן התועלת

, ניתן לראות גם שעקרון העדיפות עשוי להישלל ביתר קלות.  וחומרת הנזק( עברו הפלילי של הנאשם ושאר גורמים מנבאים
המייצג את תוחלת הנזק לנוכח זיכוי   0.8dשבהן הערך )חמורות ומסוכנות יותר  דווקא בעבירות, בפרספקטיבה ממוקדת זו

 (.עשוי להיות גדול במיוחד, האשם והמשך ביצוע העבירות
43

" פרסונאליסטית9ההסתברות הסובייקטיבית"המבוסס על , ידי קפלן-המודל המוצע על.  22הערה  לעיל, Kaplan' ר' לדוג 
 .12לעיל הערה , גם ואקי' ר.  ודהעבל החמישייוצג בפירוט בפרק 

44
 .בפרק השני לעיל 224-242טקסט נלווה להערות ' ר 
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הקשר הסיבתי בין הענישה  ייחלש ,כפועל יוצא מכך.  לידיעת הציבור תגענהלפחות בחלקן שגויות ש

;  ותפגע ותוביל להיחלשות המוטיבציה לכבדבפני החוק תחושת הבטחון ;  רה לבצע עבירההבחילבין 

 "עלות"ה:  במונחים כלכליים  .את התמריץ היחסי לנהוג ביושר צפוי להחלישהרשעות שגויות ריבוי 

הצפיות של הציבור  הפגיעה בבטחון 45.גבוהה יותר תהיה התנהגות בהתאם לחוקשל האלטרנטיבית 

סודקת את ההנחה  מערכת המשפטה מצד פגיעהיותו חסין מלהסתמך על של אדם ישר דרך וביכולת 

לתכנון  יםליאתמריצים רציונ ההנחה בדבר קיומם של – שעליה מבוסס מודל ההרתעה מלכתחילה

   .בגבולות שמציב החוקהתנהגות 

שתיגרם אם הציבור  ("Public alarm") "הציבוריתבהלה "מתייחס ל, שמקורו אצל בנטהאם, טיעון נוסף

מפני הרשעת  ההשלטון אינו מגלה רמת דאגה וזהירות גבוהשיידע שהחברה נטשה את עקרון העדיפות ו

בקרב החשד והכעס , את המתח ריגבי, האמון הציבורי במערכת המשפט את יערערזה כמצב .  חפים

שיעור ממשי   46.לקיים את החוק ולשתף פעולה עם הרשויותפגיעה במוטיבציה לו יגרום לניכורוהחברה 

( מוטלת בספק ולפיכך מסויגתלנוכח היותה )הרשעה של הבגינוי המוסרי  פוגעגם של הרשעות שגויות 

   47.גם בכך נגרם דילול בכוחה ההרתעתי.  הגלומה בה עלות החברתית והכלכלית המיוחדתה הפחתתול

 הלפיבדרכים שונות את הפרספקטיבה התועלתנית הכללית  מבטאים למעשה הללוטיעונים הכל 

חתור פו לסו  .פרודוקטיבי-הינו קאונטר שאיננו זניח ושאליו מודע הציבור של הרשעות שווא שיעור 

, מניעת עבריינות והרתעה אפקטיבית :עצם היכולת של המשפט הפלילי להגשים את תכליותיותחת 

   .והבטחת שלטון החוקבקרב הציבור בטחון התחושת  חיזוק

כיבוד של ותמרוץ השגת ההרתעה  –ממש  אותן התכליותנגד נסמכים על כהטיעונים התועלתניים ש

ברוח האמירה המפורסמת של סטפן .  הם מדגישים את החשש מן הכיוון ההפוך . והרשויות החוק

 48,"עיםרובים גרו"שליחתם של חיילים לקרב כשהם חמושים במימרת בלקסטון ל שהמשיל את

הבאתם  בפניוקשיים מכשולים הנובע מהצבת  הנזקאת  תגיימדגישה הפרספקטיבה התועלתנית המס

הבטחון הציבורי היות את  שהדגיש, של פיילי גישתו לחוזרים אהטיעונים .  של עבריינים על עונשם

שיעור ".  אומללות ובלבול אוניברסאליים"שהיעדרו מוביל ל, בסיס לקיום חיי חברה ומסחר תקיניםה

עבריינים .  מפני פשיעה רתעההב כאחת קיפהעישירה ו משמעותי של זיכוי עבריינים גורם לפגיעה 

 : סיכוייהם לחמוק מעונש כגבוהים אלי קר ולהעריך אתנפוטנציאלים יוכלו לעשות חשבון רציו

ביצוע עבירה קטן התמריץ השלילי לולכן בהכרח  ההסתברות הכללית להיענש בגין ביצוע פשע נמוכה

שיעור הזיכוי , לנוכח שיעור הפשיעה הגובר.  תחושת הבטחון בקרב הציבור תפגע, לאורך זמן  49.פלילית

גם ייחלשו  ,הגבוה של עבריינים והתחושה שמערכת המשפט נכשלת במימוש הצדק וההגנה על הציבור

תיגרם , במקביל  50.פגיעה נוספת בשלטון החוקגרם ותיהכבוד כלפי רשויות המדינה וסמכותן 
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 Matteo Rizzolli & Margherita Saraceno, “Better that Ten Guilty Persons Escape: Punishment Costs 

Explain the Standard of Evidence", 155 PUBLIC CHOICE 395 (2013) . 
46

 Reiman and Van den Haag  , (עמדתו של ריימן) ;232, 4לעיל הערה  ;Rinat Kitai, Protecting the Guilty, 6 BUFF. 

CRIM. L. REV. 1163, 1180 (2002-2003). 
47
 Underwood ,22 לעיל הערה. 
48

 JAMES FITZJAMES STEPHEN, A HISTORY OF THE CRIMINAL LAW OF ENGLAND 438 (London, Macmillan, 

1883). 
49
 Rizzolli & Saraceno , 45לעיל הערה. 
50
 Kitai , 1166, 46לעיל הערה. 
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אשר לטיעון לפיו בהרשעות שווא יש כדי   51.שתפגע באופן תפקודן, רשויות האכיפה בקרבדמורליזציה 

חששותיו ודאגותיו של הציבור :  ההפוךמן הכיוון המסתייגים  יםשיבמשוב , "בהלה ציבורית"לגרום ל

טענה   52.להיות מוגן מפני פשיעה מאשר לחשש מפני הרשעות שוואצורך לנתונים הרבה יותר לרצון ו

פעולתה מהלך שהרשעות שגויות בהינה שאין סיבה להניח  ,שיש בה נימה פרגמטיסטית, נוספת

וגם מן הטעם הזה לא  (בשיעורים משמעותיים) השגרתית והסבירה של המערכת תגענה לידיעת הציבור

לב שהטענה האחרונה מעוררת את חשיבותה של המחויבות  לשים ראוי  53".בהלה ציבורית"צפויה 

ומלמדת על המתח האפשרי  –המחויבות לגילוי ולתיקון טעויות היא  – זו הרביעית המוגדרת בעבודה

 .ביחס לתכניו של עקרון ההגנה ,או הפרגמטיסטית, בינה לבין העמדה התועלתנית

 ("awareness")" מודעות לסיכון"לאור האבחנה הנדרשת בין שמדגיש גם  המסייג טיעון התועלתניה

ואבדן הכבוד כלפי החוק לנוכח הרשעות " בהלה ציבורית"החששות מ, ("intention")" כוונה"לבין 

תוך נטילת סיכון , כל עוד הציבור מבין שמערכת המשפט פועלת ביושר.  שגויות מוצגים באופן מוגזם

  פגעיצפויה לההתכלית ההרתעתית לא , רצויות-אגביות ובלתי "ונותתא"שהם בבחינת , למשגים מסוים

ארנסט ואן דן האג השווה את סוגיית ההגנה על חפים .  לנוכח שיעור סביר של טעויותבאופן משמעותי 

 הרמת אמצעי הבטיחות צריכ.  של המשפט לחובתה של חברת תעופה לנקוט אמצעי בטיחות לתובפעו

קיום  שתאפשר בעלות סבירה: וניתן להוסיף) 54טרה של קיום טיסותלהיות קונסיסטנטית עם המ

הפלילי חייבים וכך גם הרמה והאמצעים להגנה על חפים בגדרו של ההליך  (כלכלית מבחינה, טיסות

ואן דן האג אינו טוען .  לבלתי מעשית ,ברובם של המקרים, הצדק הגשמת תשלא להפוך את מלאכ

רף הרשעה אין סיבה לחשוב ששאך אלא , באופן גורף נגד עקרון העדיפות מן הפרספקטיבה התועלתנית

 חפיםונכונות של בתי המשפט ליטול סיכונים גבוהים יותר לטעות של הרשעת  ן הנהוגנמוך יותר מ

יל ממדיניות של הרשעת חפים באופן מכוון או וזאת להבד) יובילו לאבדן אמון בחוק ובמערכת המשפט

יש לערוך השוואה בין ערכי הנזק כתוצאה מכל אחד משני , גרידאמבחינה תועלתנית .  (מתוך אדישות

 .המשגים ולמצוא את נקודת האיזון שמעבר לה אין הצדקה לנקוט העדפה

 העדיפותתלויה לעקרון -לתיהצדקה עקבית וב לבסס ן הטיעוניםשלויכ  3.3.3

הם בעצם ( או רמת עדיפות גבוהה במיוחד)ניתן להתרשם שהטיעונים התועלתניים נגד עקרון העדיפות 

האם ניתן ?  איזו משתי נקודות המבט היא הנכונה יותר.  של הטיעונים התועלתניים בעדו" תמונת ראי"

     ?ים לאורןמה ניתן להסיק לגבי מעמדו של עקרון ההגנה על חפ  ?להכריע או לאזן ביניהם

ניקח את טענת .  יותר בתחזיותיה" נכונה"יך איזו משתי הגישות קיים קושי בסיסי להער, ראשית

דחופה והמוחשית הדאגה את הטענה לפיה ה נציב וכנגדה, לנוכח הרשעות שווא" בהלה הציבורית"ה

כיצד בודקים :  הבעיה הראשונה היא אמפירית.  היא מפני הפשיעה שאינה נענשתיותר בקרב הציבור 

ה שקשה יהיה להסכים על מתודולוגיה ברורה לאפיון מדנ?  שאלה זו באופן שאיננו היפותטי גרידא

-כל שכן כמדד בלתי) מידתו או השלכותיו, "החשש הציבורי"כגון ותלוי נסיבות והקשר מושג אמורפי 
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פרופורציונאליים -שימוש בשיטות חקירה פסולות או להטלת עונשים בלתימצב זה עלול להוביל לנזקים נוספים כגון .  שם 
 .מורשעיםבחומרתם כלפי העבריינים המעטים יחסית שבסופו של דבר 

52
 Alan Wertheimer, Punishing the Innocent- Unintentionally, 20 INQUIRY 45 (1977). 
53

ויתכן שגם סטייה מההנחות הנדרשות לדיון , יש בטענה מן הפרגמטיזם.  246, 4הערה  לעיל, זו טענתו של ואן דן האג 
הדגש מועתק מן .  ינן מתגלות ככללשהיא מוסיפה הנחה נוספת לפיה התוצאות הרעות א מכיוון, בגדרה של התועלתנות

 .התוצאות וערכן אל המסר הנקלט בקרב הציבור
54
 .לגופה, בהמשך הפרק אתייחס באופן ביקורתי לתפיסה זו של המחויבות להגנה על חפים מפשע  .245-246, שם 
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 לתרגוםבנמצא מדד אובייקטיבי  היש?  תו היחסיתמעוצהחשש ו מדןואקנה המידה למהו .  (משתנה

ההדגשה של עצם אפשר ש, יתר על כן  ?"התועלת"מונחי ל באופן ישיר פסיכולוגיים הללושות ההחש

בהלה "יעון האת טתיאר טווינינג   .ת עולםתפיסו במידה רבה תלוית השקפה הינה החשש תעוצמ

מתחייב מן  אינותוך הדגשה שהוא כטיעון ששיקף את דעתו ואת סולם ערכיו של בנטהאם " הציבורית

הנסמך על החשש מפני ערעור , כלפי הטיעון שכנגד תקפה גםההסתייגות אותה   55.הניתוח התועלתני

ברובד ים הגיונישני צידי הטיעון .  תחושת הבטחון של הציבור לנוכח שיעור גדול יותר של זיכויים

יותר  השאלה להיכן נוטה . אמפירי ברור ועקבי ולם שניהם בעייתיים לביסוסא, רטי והרציונאליהתיאו

 הפלילי כפי שהוצג בפרק הראשוןדאגתו של הציבור איננה אלא ביטוי נוסף לאופיו הדואלי של ההליך 

ומייצרים נקודות משתנות של  שבבסיסו מתנגשים ביניהם( כמו גם החששות)ולאופן שבו התכליות 

ת ממחישה ומחדדת את המתח והתועלתנבגדרה של המחלוקת .  שיווי משקל וחוסר שיווי משקל

 .  ברובם תלויי דגש והשקפה לעניין ייחוס ערכי חוסר התועלת והאיזון ביניהם הינםהאמור והטיעונים 

 במצטבר, ם השיפוטייםהשפעת סוגי המשגיתייחס לביחס לטיעון המ מסקנה דומה מתבקשת גם

שיקולי התועלת משני  בהקשר זהגם .  האפקטיביות של ההרתעהעל היחס כלפי החוק ועל , ולאורך זמן

מודל תיאורטי שיבקש להציע השוואה בין ההשפעה של שני אולם .  הגיונייםמובנים והכיוונים הינם 

:  וביניהם, קבועיםנתונים שאינם שורה ארוכה של ולנתח  ודאמיידרש ל, סוגי המשגים על מאזן התועלת

ההסתברות היחסית , כך שייתפסההסתברות ל, רווח הצפוי לעבריין מביצוע העבירהה9התועלתשיעור 

לנוכח  הישיר הנזק , (ביטוי עקרון העדיפות ומידתה במערכת המשפט)להרשעת חף לעומת זיכוי אשם 

עלויות , הנזק הישיר מן העבירה, (הנזק לציבור הן במונחים אינדיבידואליים והן במונחי)שגויה  הרשעה

מודל כזה יידרש בהכרח לרמת הפשטה גבוהה   56.ועוד( כגון עלויות הכליאה)אכיפה החלות על החברה 

.  וזאת ביחס לגורמים דינמיים ומשתנים, ולהסתמכות על הנחות שלפחות בחלקן נתונות במחלוקת

את משקלן היחסי ואת , את ההשפעות הנטענות ברורן בסיסי לאמוד באופקושי קיים , מבחינה מעשית

 .אופן הקיזוז ביניהן

, מאזן התועלת שקלולל התודולוגימניח קיומם של מדד אובייקטיבי ונוכל להאפילו אם , זאת ועוד

האפקט של גידול שולי   .אלא דינמי ומשתנה, איננו קבוע ניווכח כי משקלם היחסי של הטיעונים

עשוי , בכמות הזיכויים השגויים מצד אחד לעומת גידול שולי בכמות הרשעות החפים מצד שני

לנבוע הן מגורמים אובייקטיבים והן מן האווירה הציבורית  יםעשוי הבדליםה.  להשתנות כל העת

זכויות "לבין מודל " ההשליטה בפשיע"ממש כפי ששיווי המשקל בין מודל ה.  ומתחושות סובייקטיביות

כך גם שיווי המשקל התועלתני המבוסס על , של פאקר שתואר בפרק הראשון איננו יציב" הנאשמים

נניח :  הבאה אנסה להמחיש זאת באמצעות הדוגמה  .סוגי המשגה איננו יציבשני הערכת ההשפעות של 

 כי ישנו לחץ ציבוריו שבה שיעור הפשיעה גואה עד כדי ערעור תחושת הבטחון של הציבור מדינה
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 WILLIAM L. TWINING, THEORIES OF EVIDENCE: BENTHAM AND WIGMORE 99 (1985); לעומת זאת, ורטהיימר ,
לפי ורטהיימר החשש הגדול .  טען שעמדת בנטהאם שיקפה תנאים אמפיריים נכונים לזמנו ושלדידו אינם נכונים לתקופתנו

טענתו של ורטהיימר .  לעיל 52 הערה, Wertheimer. יותר בקרב הציבור בימינו הוא דווקא מפני שיעורי הפשיעה הגבוהים
  .תקופהבנסיבות וב ההנחה תלויה:  מן הסתם מבוססת על אותו הכשל

56
שהנזקים  הסיקו נו'וסרצ ריזולי.  45לעיל הערה , Rizzolli & Saraceno וציעההמודל הכלכלי המורכב ש' לדוג' ר 

ואולם , (אוף ליניארי-טרייד תתחת הנח)מתקזזים זה כנגד זה  השוליים מהרשעת חף מפשע ומזיכוי אשם באותה העבירה
ולכן מבחינה תועלתנית הרשעת החף , ושאת עלות נוספת של כליאת האסיר על חשבון התקציב הציבורימפשע נ הרשעת חף

אוף -בפרט הנחת הטרייד)מסקנה זו הינה פשטנית וניתן להטיל ספק בהנחות המיתולוגיות של המודל .  הינה יקרה יותר
מורכבות ההשוואה בין ההשפעה של שני סוגי של  ההמחשה נהמן הניתוח היהעולה לדעתי התובנה המעניינת (.  הליניארי

לתלות את ההצדקה הנורמטיבית  נני חושב שסביראי, מכל מקום.  וריבוי הגורמים שצריכים להילקח בחשבון הטעות
 .לעקרון העדיפות אך ורק בעלויות הכליאה של העבריינים
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את  תתבעהתועלתנית המבט נקודת .  הרשעה וענישה של עברייניםעל  הולהקללצמצום שולי הבטחון 

  :זו הנסקרות בעבודה מסגרת המחויבויות השונותבוהדבר יבוא לידי ביטוי , החלשת ההגנה על חפים

הראייתיות המקשות החלשת ההתניות הפרוצדוראליות וב ואםמיתון של הטיית סיכוני המשגה אם ב

יש לצפות כי השינוי יפעל .  ניתן להניח שפחות עבריינים יחמקו מעונש, כךכפועל יוצא מ.  על ההוכחה

בהקטנת שיעור הפשיעה : לפחות בזמן הקצר, באופן ישיר ועקיף לשיפור משמעותי בתועלת הכלל

כלפי החוק גם שהכבוד  ניתן להניח.  הגנה וביטוחאמצעי והפחד מפניה ובהקטנת עלויות הקשורות ל

אפשר שהאמון ברשויות החוק אף .  יעילה יותרכי השיטה תידמה כ, ככלל ומערכת המשפט לא יפחת

ניתן   .להרשעת שווארובם של האזרחים שומרי החוק לא יישאו בסיכון גבוה במיוחד , בשלב זה.  יגבר

כזניחה ביחס  שן של חפים מפשע למצוא עצמם מורשעים תיתפהתוספת השולית של הסיכולהניח כי 

תאם לפיכך תהקלת התנאים להרשעה .  לשיפור ברווחה הנובע מהקטנת הסיכון ליפול קורבן לפשע

תהליך זה צפוי להימשך עד , לפי הניתוח הכלכלי הטהור.  כלכלי-באופן מלא את התחשיב התועלתני

 -ושיעור הסיכון כלפי האזרחים  -שממנה והלאה כמות החפים שיורשעו , שיגיע לנקודת שיווי משקל

 כרסום רכיצד מתאפש מחישניתוח זה מ  57.באמון הציבור במערכת המשפט לפחד ולפגיעה ומיגר

אבל הבה נסבך את המודל ונשאל אם .  דרה של התועלתנותגהגנה על חפים במחויבות לת הברמ הדרגתי

. שלילית על כךלדעתי התשובה   ?שיווי משקל יציבהאמנם ניתן לצפות ל?  תהליךבכך מתמצה ה

 כה קיימים דינמיקהמספק אם הם ו הגורמים המשפיעים על התהליך אינם נשלטים באופן מוחלט

החלטות הנוגעות .  על התמריצים לפשיעה ועל שיעוריה כל העת תהליכים חברתיים משפיעים.  צפויה

תפיסתם להסתברות הל רשויות המשטרה והתביעה משפיעות אף הן על להיקף התקציב והמשאבים ש

והשקפות עולם  שחקנים שונים פועלים במערכת שרוחשות בה מוטיבציות אנושיות.  של עבריינים

בין  , יתעל הפרספציה הציבור המשפיעים ומקריותגם גורמים של מזל  פיםועל אלה מתווס.  נוגדותמ

על השיח הציבורי  אבל בולטים מעטים הכתוצאה מהשלכתם האפשרית של מקרי דוגמ השאר

וההד הרשעות שווא  כמהעשוי רצף של , מחוץ להנחות של התחשיב הכלכלי הטהור, כלומר.  והפוליטי

או רצף , להשיג הרשעות בתיקים בולטיםרצף של כשלונות :  או להיפך)בתקופה מסוימת  צרותשהן מיי

, מלכתחילה וד אותםפרופורציונאלי על אלמנטים שקשה לאמ-להשפיע באופן בלתי( של פשעים חמורים

 ".  האמון כלפי מערכת המשפט ורשויות החוק"ובהתאמה " רמת החשש בקרב הציבור"כגון 

או באשר למידת )סבור שהדרך הנכונה להתבונן על הטיעונים בעד ונגד עקרון העדיפות אני , לכן

שהמאזן ביניהם , בעלי משקל סטטיאו הנחות ל נתונים אכ בגדרה של התועלתנות איננה( עדיפותה

הטיעונים משני הכיוונים פועלים ומשפיעים .  מימדי-הקושי להכריע או לאזן ביניהם הינו רב.  קבוע

שיווי המשקל הינו דינמי  .  לו בהתאם המדיניותפוליטי ועל עיצוב -השיח התועלתניעל עיצוב  כל העת

הפרספקטיבה התועלתנית ביחס   .היבט זה הינו אינטרינזי להגיון הטיעונים  .ומשתנה מעת לעת

ואת , תיאור הבעיה הבסיסית של תכליתו הדואלית של ההליךלמת ההגנה על חפים מפשע תואמת לר

 .ל האנטינומי שהוצג בפרק הראשוןהמוד

מנציגיה , מצויה בניתוח של השופט פוזנר, שונה מעט מבחינת הרציונאל המנחה אותה, המחשה נוספת

אוף בין שני סוגי הטעות -הטריידקיומו של פוזנר מציין את   58.הבולטים של הגישה הכלכלית למשפט

סטנדרט ההוכחה המחמיר  לשיטתו.  כתכונה בסיסית החולשת על דיני הראיות ועל סטנדרט ההוכחה
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 RICHARD A. POSNER, AN ECONOMIC APPROACH TO THE LAW OF EVIDENCE, JOHN M. OLIN LAW AND 

ECONOMICS WORKING PAPER NO. 66 (2d. Series)(1998). 
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(.  אמצעיםמוגבלי בפרט נאשמים )לאזן את פער הכוחות שבין המדינה לבין הנאשמים נועד כדי 

בשלב הקודם  יאה, לפי פוזנר, דרישת ההוכחה המחמירהשל  והחשובה ביותר העיקרית ההשפעה

 ,של התיקים בהם מוגשים כתבי אישום מקדים תהליך סינון מייצר הסטנדרט המחמיר .להעמדה לדין

באחוז  נקוט הליכיםת המשאבים של התביעה וחוסר היכולת לולנוכח מגבל.  ת הראיותעוצמעל סמך 

ת הראיות מעוצבוחרת התביעה מלכתחילה להגיש כתבי אישום בתיקים בהם , משמעותי של התיקים

זה מקטין באופן משמעותי את הסיכון להרשעת חפים  מצב.  חזקה ביותר ושבהם היא מצפה לנצח

 מסיקפוזנר גם   59.תחילהכמל, הינה שאשמים רבים אינם עומדים לדין כלל ומשמעותו המעשית

 עלייה בשיעורי הפשיעה.  אלא שהוא מתאר דנימיקה אחרת, ת ההגנה על חפים איננה סטטיתעוצמש

עלייה מקבילה ותואמת ברמת המשאבים של :  אפשריות אחת מבין שתי התאמות לשיטתו מחייבת

או לחילופין ( להגדיל את כמות כתבי האישום הנדונים באופן המאפשר)מערכת המשפט של התביעה ו

או שילוב )אחת משתי ההתאמות .  החלשת היתרונות הפרוצדוראליים והראייתיים המוקנים לנאשמים

, מדגיש פוזנר, בהיעדר התאמה.  שני סוגי הטעותשבין יחס הכדי לשמר את  הנחוצ( ביניהן כלשהו

לנוכח  ככל ששיעורי הפשיעה גדלים גדל גם הסיכוי שלא לשאת בעונש שבו אליפרדוקסמצב ווצר יי

קשיי  לנוכח) שוב כך העלות הצפויה של הפשיעה פוחתתמשך להב.  ם ההליכייםמשאביבהפער הגדל 

בניתוח זה מציג .  כך בתהליך מחזורי ומתמשךו, ושיעורי הפשיעה צפויים לעלות עוד יותר, (האכיפה

אלא את ההשפעה הדינמית של עליית , אוף התועלתני הבסיסי-פוזנר לא רק את קיומו של הטרייד

, תוח הכלכלימבחינת הני, ואף לחייב באופן המשנה את נקודת האיזון ושעלול להצדיק, שיעורי הפשיעה

מדיניות בית שחלה ב ההקשחאת הפוזנר  צדיקמבאופן הזה .  הגנה על הנאשמיםממשי בכרסום 

, 1192 –ל  1122עשור שבין מהלך הזכויות נאשמים ב צמצום ההגנה עלאת וב "המשפט העליון של ארה

ף הניתוח של פוזנר ממחיש פן נוס.  שהאלטרנטיבה היחידה לה היתה הגדלה במשאבי התביעה

, לאינטראקציה הדינמית שבין הגורמים השונים המשפיעים על מעמדו של עקרון ההגנה על חפים

-הבלתי לתוצאתה הצפויהפוזנר אינו מתייחס   .במערכת נורמטיבית המבוססת על הנחות התועלתנות

 הכרסום ההדרגתי הגובר בהגנה על נאשמים ייצר בטווח: כעבור זמן, של הדינמיקה שהוא מתאר נמנעת

, יש לצפותכך .  כמות גוברת של הרשעות שגויות שתגענה לידיעת הציבור נגד לנוכח-תגובת הזמן הארוך

 .והמומנטום ישוב וישתנה על פני ציר הזמן, כיוון השנילתחזור ותנוע שהמטוטלת 
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עשה על חפים כביטוי לשביעות הרצון מרמת ההגנה למ" פשיעה העודפת"ל טיעון הטענתו של פוזנר הינה וריאציה ש 
פוזנר מדגיש שתהליך הסינון של התיקים יהיה קפדני יותר ככל .  הראשון לעיללפרק  25הערה ' ר. שממנה הסתייגתי, מפשע

 לעיל הסתייגתי, כזכור.  בתיקים אלולנוכח התמריץ החזק של התביעה שלא להפסיד , שהעבירה והעונש בגינה חמורים יותר
העדיפות של התביעה בהגשת  הדגשתי שסדר.  מתיאור קריטריון עוצמת הראיות כקריטריון הבלעדי לתהליך סינון התיקים

נוכחות ותביעות מצד נפגעי עבירה , כתבי אישום עשוי להתבסס על שיקולים נוספים כגון החשיבות הציבורית היחסית
".  האינטרס הציבורי"כל אלו שיקולים הנכנסים בגדר .  סדרי עדיפות מערכתיים ועוד, אווירה של לחץ ציבורי, וקבוצות לחץ

ראוי להסתייג .  יחסות להצדקה הפרגמטיסטית לסטנדרט ההוכחה המחמיר שתוצג בסופו של פרק זהעמדה זו תתבהר בהתי
.  לפחות בשני היבטים, שעליה נסמך הניתוח של פוזנר( ובפרט שנאת הסיכון בתיקים חמורים" )שנאת הסיכון"הנחת מ

עדיפות "מתוך תפיסה של , ל תיקיםה יותר להפסד בסוג מסוים שיתכן שהתביעה תהיה נכונה לשאת סיכון גבו, ראשית
הדין הקיים , שנית.  לפי ככל שהנושא רציני יותר קיימת חשיבות גבוהה יותר להבאתו לבירור בפני בית המשפט" מוסדית

החוק מבדיל באופן מפורש בין מבחן הדיות הראייתית לצורך הגשת כתב , קודם כל.  ם הניתוח של פוזנרמתיישב עאינו 
החלטת תובע אם להגיש , בנוסף"(.  שכנוע מעבר לספק סביר)"לבין המבחן לצורך הרשעה "( סיכוי סביר להרשעה)" אישום

בקיומן של ראיות מספיקות וכן  1192-ב"תשמ, [נוסח משולב]לחוק סדר הדין הפלילי  62כתב אישום מותנית לפי סעיף 
ת הראיות אינו מעורר בדרך כלל עוצמעל יסוד  ברירת התיקיםבעבירות פחות חמורות .  בקיום עניין לציבור בהעמדה לדין

ככל שהחלטת התביעה שלא להעמיד לדין , וככל שמתעצם העניין הציבוריחמורים הדווקא בתיקים , לעומת זאת.  קושי
 (ולעתים אף תהיה מחויבת)תיטה התביעה , (ולעתים קרובות גם לביקורת שיפוטית)חשופה כשלעצמה לביקורת ציבורית 

שקלול מבחן עוצמת הראיות עם עוצמת .  להגיש כתבי אישום על בסיס סף פחות מחמיר של עוצמה ראייתית לכאורית
האינטרס הציבורי הודגש באופן מפורש בפסק דנו של בית המשפט העליון בעתירה שהוגשה נגד הסדר הטיעון בפרשת נשיא 

 .(26.22.2229 ,ש"פורסם באר) יועץ המשפטי לממשלהה' נ( 'א)פלונית  5611922צ "בג.  המדינה לשעבר משה קצב
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 תוהתועלתנבראי  הגנהדיון במעמד עקרון הסיכום ה  3.3.3

לסכם את הדיון במעמד עקרון העדיפות בגדרה של תורת המוסר התועלתנית במספר תובנות  ניתן

נקודת המבט התועלתנית מכירה   60.אין לומר שעקרון העדיפות חסר הגיון תועלתני, ראשית.  עיקריות

כזניח ושעלול  סבפגיעה בתכליות המשפט הפלילי שעשויה לנבוע משיעור של הרשעות חפים שאינו נתפ

לפי הגיונה ומושגיה טיעונים נקודת המבט התועלתנית מייצרת .  ורר חשש וחוסר אמון בקרב הציבורלע

רבים מן הדיונים בספרות  .על חפים מפני הרשעת שוואיעילה בעד מימושה ככלל של הגנה  משמעותיים

עלתניים הטיעונים התו, תיכפי שהדגמ, יחד עם זאת  .נקודת המוצא הזו נוטים לדלג על חשיבותה של

הטיעונים בעד ונגד עקרון העדיפות מותירים .  אינם מייצרים הצדקה להגנה עקבית במשקלה ובמידתה

הפרספקטיבה התועלתנית .  ת ההגנהעוצמלכר נרחב לדיון ומחלוקת בהתייחס לשיעור העדיפות או 

בעד ונגד  משקלם היחסי של הטיעונים.  מעקרון העדיפות את עצם האפשרות לסטותאינה שוללת 

נוטה להשתנות לפי הזמן אלא הוא איננו אחיד .  נתון במחלוקת עקרון העדיפות בגדרה של התועלתנות

נקודת שיווי הניח או לצפות לאין למדוע גם  הסברתי.  וההקשר ולנוכח מגוון הגורמים המשפיעים עליו

תכליות הבין  המחלוקת מייצגת ומחדדת את הבעיה הבסיסית הנובעת מן המתח.  קבועהמשקל 

לא זו בלבד .  ההרתעה מימוששכל אחת מהן בפני עצמה חיונית ל ,שביסוד ההליךמנוגדות ה

 –אלא שעל פני ציר הזמן ניתן לצפות לשינויים , אוף מובנה בין התכליות-שהתועלתנות מכירה בטרייד

ן המדיניות עדכו העמדה התועלתנית תתבע את.  במאזן השיקולים התועלתני -אמיתיים או מדומים 

תלויה -הטיעונים התועלתניים נכשלים אם כן בביסוס הצדקה עקבית ובלתי.  המשפטית בהתאם

 .  של העדיפות מידתהללעקרון העדיפות ו

בהמחשה נוספת של התכלית :  המחלוקת התועלתנית מתקשרת אל התיזה של העבודה בשני מובניה

בחשיפת הקושי הרעיוני והמעשי ו;  בהגשמת תכליותיו" יחסיות ההכרחית"ה, הדואלית של ההליך

ש גיוד.  של חפים" שיעור ההקרבה"שבין התכליות וב יחסהטמון בניסיון להשיג שליטה אפקטיבית ב

נובעים  ערכי התועלת שקלולהמשקף את " כמותי"המבוססים על הצבת רף הוכחה המודלים ששהגם 

כפי שהוא  –עצמו הניתוח התועלתני הרי ש, מן התיאוריה התועלתנית או הכלכליתכביכול במישרין 

.  בנוסף מתקשר הדיון אל המחויבויות הנגזרות הנסקרות בעבודה.  םעשוי לסייג את תוקפ -מוצע כאן 

כיצד ואת האופן שבו ההשקפה התועלתנית נוכחת  ,בפרק הרלוונטי ,ידרש לבחוןלכל אחת מהן נ ביחס

  .באמצעותה מידת ההגשמה של ההגנה על חפיםעיצוב גדרה של המחויבות ועל היא משפיעה על 

של הגנה על חפים מפני הרשעת שווא בגדרו כלשהו מובן חזק לבסס  אפוא התועלתנות אינה מאפשרת

 .  משתנה-ובלתי החלטית, תם עקביתעוצמקרונות שתחולתם ועבדרך של עיצוב , של ההליך הפלילי

 תודאונטולוגי יותמוסר השקפותשל  ןעקרון ההגנה על חפים בגדר  3.3

 אבומ הערות  3.3.3

בפני כתכלית אנושיותו וזכויותיו , כבוד האדםההגנה על  הבסיסית מציבה אתהדאונטולוגית  העמדה

 מן הפרספקטיבה.  ואיננה תלויה בה השלכתה על רווחת הכללמ נובעתאיננה  המחויבות אליהש ,עצמה

הנטייה מתקשרת אל זו עמדה .  "רע כשלעצמו" הינה בבחינתהרשעת חף מפשע  ,הדאונטולוגית

רך דולא , בהתייחס אל האדם באשר הוא אדם( צדק-איכל שכן )לבחון את הצדק  האינטואיטיבית

לעמדה מצויה בפילוסופיה  ההשראה  המשמעותית.  של הכרעות האינסטרומנטלי הפריזמה של ערכן
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 .125, 6לעיל הערה , Stein .אני חולק על טענתו של אלכס שטייןבמסקנה זו 
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שעמד  ענישה נבעה מן הצו הקטגוריהצדקות להתייחסותו של קאנט לסוגיית ה.  של עמנואל קאנט

אם לגבי העבריין , לעולם אין להטיל עונש כאמצעי גרידא להשגת טוב אחר"כי  ובענ ממנו ,ביסוד משנתו

לפי . את העונש יש להטיל אך ורק בשל כך שהאדם שאותו מענישים עבר עבירה . ואם לגבי החברה

 הפרספקטיבה הדאונטולוגית  61"...חרמש אמצעי גרידא למטרתו של אדם אשאסור שאדם אחד יש

 ביסודן תפיסת חובותיהש אחרות השקפותעל  עשויה להתבסס על תורת הענישה הגמולית אך גם

 .וגבולות כוחה של המדינה

היא .  שנועדה להשיב לו כגמולו חובה בחינתענישתו של העבריין הינה ב, לפי תורת הענישה הגמולית

( או החברה)ריין לבין הקורבן מיוסדת על עקרון השוויון ועל הצורך בתיקון המאזן המוסרי שבין העב

מחויבת לפי הצדקות שונות מתחום תורת המדינה הליברלית   62.אשר הופר לנוכח ביצוע העבירה

מרכזיותם של כבוד האדם .  המדינה לכבד ולדאוג להגנה על זכויותיהם הבסיסיות של אזרחיה

רעיון המדינה בין לפי תורת הגמול ובין לפי  –והאוטונומיה של הפרט והחובה הבלתי תלויה לכבדם 

 .  ביחס להרשעה וענישה ("Deonthological Constraint") "מגבלה דאונטולוגית"רים צמיי - הליברלית

המאפשרת להשיב לטענות מי  ההצדקה היחידה.  ענישה מידי המדינה פוגעת בחירויות יסוד מוגנות

על  ויתרוהיא זו המעגנת את השלילה בכך שהם  כלפיהםצדק -נגרם איכי שחירויותיהם נשללות 

וכנושאי זאת מאחר ) בכך שהפרו את החוק ופגעו בזכויותיהם של אחרים איבדו אותןזכויותיהם או 

כל זמן שלא עשו  ,לעומת זאת  63.(לכבד את זכויותיהם של אחרים המקבילה זכויות חלה עליהם החובה

צדק אינטרינזי ונזק -אי מייצרת -והשלכותיה על תועלת הכלל ללא כל קשר לתוצאותיה  -הרשעתם , כן

   .תלוי-מוסרי בלתי

שעדיין אינה פותרת את השאלה ביחס למעמדו של עקרון , מוצאה נקודתזו אך  דיוננו אלא שלצורך

או במלים , ביחס להרשעה של חפים מפשע" ה דאונטולוגיתגבלמ"קיימת לכאורה נניח ש  .העדיפות

.  של המדינה שלא להרשיע אדם אם הוא חף מפשעעקרונית אין חולק על קיומה של חובה ש:  אחרות

הוודאות שבהם פועל -הופכת סבוכה ומורכבת בתנאי אי, משמעית בתנאי וודאות-ברורה וחד, הנחה זו

.  בדין ין מזוכהת שעבריימהמופרות כל א, נוספותנגדה ניצבות חובות דאונטולוגיות חשובות כ.  המשפט

, היכולת היעדרלנוכח , מבוטלשאיננו אנאליטי ומעשי בקושי גם ה הדאונטולוגית נתקלת ת המגבלפיסת

שגם במסגרת , מכאן  .מסויגת-ובה בלתיכח, לממשה באופן מוחלט, בפעולתה של מערכת המשפט

 .(ומידתה) בעד ונגד עקרון העדיפות מגוונים הפרספקטיבה הדאונטולוגית מתאפשרים טיעונים

הפרספקטיבה הדאונטולוגית אמנם מחייבת , מצד אחד:  נמנעת-מסקנה בלתיאל  ךשלהלן יולי הדיון

מצד .  ה כפופה לשיקולי תועלתנשאינ, תלויה להגן על חפים מפני הרשעת שווא-הכרה בחובה הבלתי

סף היא מוגדרת במונחי , וכהכרח מעשי, מוחלטמתוך כך שחובה זו אינה ניתנת למימוש , שני

                                                           
61

 IMMANUEL KANT, THE METAPHYSICAL ELEMENTS OF JUSTICE 100 (John Ladd trans., 1965).   הציטוט
 (.1191) 52דרכיה ועקרונותיה :  ליתהענישה הפליספרו של יעקב בזק בתרגום לעברית כמובא ב

62
 moral)" איזון מוסרי"תורת הענישה הקאנטיאנית מבוססת על תפיסה של הדדיות בכיבוד האוטונומיה החופשית ועל  

balance")  .בהסרת עול כיבוד , ואם עלפי החברה, אם בינו לבין הקורבן, אדם הפועל בניגוד לחוק מפר את האיזון המוסרי
 JEFFRIE G. MURPHY & JULES L. COLEMAN, THE PHILOSOPHY OF' ר.  החוק שאליו מחויבים הפרטים באופן הדדי

LAW 124-125 (1984)  ;Eric L. Muller, The Virtue of Mercy in Criminal Sentencing, 24 SETON HALL L. REV. 

288, 293-294 (1993-1994). 
63
 Alan H. Goldman, The Paradox of Punishment, 9 PHILOSOPHY AND PUBLIC AFFAIRS 42, 43 (1979). 
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(threshold).64  ולא אל התוצאה, ליושא - בראש וראשונה עקרוני - היא מתבטאת בקביעת סטנדרט, 

ביחס למחויבות להגנה על  הפרספקטיבה הדאונטולוגית.  תלוי-בלתימחויבת המדינה באופן שוויוני ו

לבין ( תוצאתית איננהש)מתפשרת כלפי הפרט -בין החובה הבלתישורה של אבחנות  חפים מחייבת

ביצורה של מחויבות המשמעות היא .  מאפשרת גם היא שאותה, בעיית הרשעת החפים המצרפית

ההצדקות השונות עשויות לקדם .  ומסוים "קביל"או לעקרון הכרעה תלויה לרף סיכון -שוויונית ובלתי

, שע אם חףהמובן החזק והאחיד של הזכות שלא להיות מור. הגדרות שונות של עקרון הכרעה זה

יחשוף את האופן  הדיון שלהלן.  בוודאי שהוא איננו מוחלט.  מתברר אם כן כפחות חזק ופחות אחיד

תלויה להגנה על -משמעותית ובלתי, ת מצד אחד דאגה ייחודיתות מחייבוהדאונטולוגי הצדקותשבו ה

 .  בהגדרת גבולותיה המעשיים, ת את המחויבותומסייג הןומנגד את האופן שבו , חפים

ת אינו מחייב לדחות מאליה את ההצדקה והדאונטולוגיהצדקות הדיון ב. נותר דגש מקדמי נוסף

לאחוז בגישה לפיה המטרה החברתית הכללית של הענישה היא  סבירבהחלט   .התועלתנית לענישה

המדינה ש המשמעות היא.  "מגבלת ענישה דאונטולוגית"קיומה של תוך הכרה ב, תועלתנית-הרתעתית

תנאי ששלילת כגון ה, אך בגבולות מסוימים, רשאית לפעול למימוש המטרה התועלתנית ביסודה

גם מערכת משפט  ,במלים אחרות  65.כלפי מי שויתרו עליהן בביצוע פשעככל הניתן רק נקט יהזכויות ת

שעה תועלתנית חזקה למניעת הר-על מדיניות תועלתנית עשויה להכיר בדאגה לאמיסודה המבוססת 

המגבלה "את האופן שבו להגדיר :  זו בדיוק התכלית של הדיון, אכן  66.וענישה של חפים מפשע

 הגישה התועלתנית להתאמה ועדכון של רמתמסייגת את החופש היחסי שמאפשרת " הדאונטולוגית

 . ההגנה על חפים

 טיעונים בעד ונגד עקרון העדיפות בגדרה של הפרספקטיבה הגמולית  3.3.3

היא מיוסדת על עקרון .  חובה בגדר ,כאמור ,ענישתו של העבריין הינה, תורת הענישה הגמוליתלפי 

אשר הופר לנוכח ( או החברה)השוויון ועל הצורך בתיקון המאזן המוסרי שבין העבריין לבין הקורבן 

הרשעת תלויות הן לענישת עבריינים והן להימנעות מ-תורת הגמול מייצרת חובות בלתי .ביצוע העבירה

   .סבוכה ושנויה במחלוקתהינה שאלת היחס בין החובות הללו   .חפים

בראשית   67.ריימןפרי 'גיסוד תורת הגמול הועלה על ידי -ניסיון מעניין להצדיק את עקרון העדיפות על

 to"  :ובלשונו, סביר ריימן כי יצטרך לחרוג מעט מהנחות המוצא הקלאסיות של תורת הגמולטיעונו ה

bully retributivism just a bit".68  להעניש עבריינים החובה  "גישה גמולית חזקה"לפי , גם לדבריו

ענישתו של אשם בגין הפשע -אי לכאורה, לכןשהשיתו באופן מכוון על הקורבנות שלהם ו שקולה לפגיעה

גרועה באותה מידה כביצוע פשע נגד קורבן  (לאחר שנתפס והוצגו הראיות המצביעות על אשמתו) שבצע

כנגד טיעון לכאורי .  ת החף מפשעהרשעלא פחות מניתן לטעון שזיכוי האשם חמור  לפיכך .חף מפשע

מנע יהחובה להעניש אשמים והחובה לה -מציע ריימן לקבל את החובות המקבילות מתורת הגמול , זה

לבחון , הווה אומר : ןהכל אחת מ שלון לממשן הכמ ת הפגיעה הנגרמתעוצמ דרג אתול -מענישת חפים 

                                                           
64

 Ron Aboodi, Adi Borer and David Enoch, Deontology, Individualism, and Uncertainty:  A Reply to 

Jackson and Smith, 105 JOUR. OF PHILOSOPHY 259 (2008).   יובא בהמשך" מגבלת הסף"דיון בתוקף הפילוסופי של. 
65

 Goldman , 49, 63לעיל הערה;Michael Lessnof, Two Justifications of Punishment, 21(83) THE 

PHILOSOPHICAL QUARTERLY 141 (1971) .     
66
 Smilansky , דבורקין ושטיין שיידונו להלן, התועלתנות של רולס-תואמת לתיאוריות מסייגותפרשנות זו .  לעיל 36הערה.   
67
 Reiman and Van den Haag , 232-234, 4לעיל הערה. 
68
 .232, שם 
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במונחי אין מדובר בהשוואה .  כל אחד מן הכשלונותב הטמון ("relative badness") "רע היחסי"ה את

טרמינולוגיה זו איננה  69.הנחות של תורת הגמולעל יסוד ה ת הפגיעהעוצמת אלא בבחינת ותועלתנה

המודרנית בהחלט יש  בתורת המשפטהרי ש, רט זאתאינו נדרש לפ הגם שריימן.  על פניהסבירה -בלתי

 מכונותתיאוריות אלו .  אל התיאוריה הגמולית ייםנאיכות השוואה המשלבת ערכיה גישביטוי ל

"Retributive value theories".  לא במונחים תוצאתיים ,מדרג בין פגיעות בזכויות הן מציעות-

מנמק ריימן    70.של הערכים המוגניםהיחסית  האינטרינזית םתעוצמאלא על יסוד , אינסטרומנטליים

פגיעה עדיין ה, רצונו של הקורבן בענישת התוקף שלו גדול ככל שיהא יהא:  את המדרג באופן הבא

כך שהפושע מ הנובעתהנוספת ן הפגיעה בבירור מ הסובל מעצם היותו קורבן לפשע גדול שממנה הוא

החובה להעניש את .  עצם ביצוע הפשענובעת מהיא זו ה תהעיקרי פגיעהה.  נו מורשענהאחראי לנזק אי

לעומת .  לביצוע הפשע ולון לעמוד בה אינו משתווה בחומרתחזקה אבל הכשחובה אמנם העבריין הינה 

מתוקף ו מכאן.  ביצוע הפשעעל משתווה או עולה בחומרתה  נאשם חף מפשעטוען ריימן שענישת , זאת

 ריימן  71.מאשר לזכות אשםמפשע המסקנה שחמור יותר להעניש חף  לדידו בתמתחיי הטרנזיטיביות

רק הטיעון הוא .  ההסתברות להרשעת חף את הגדלת לא תמיד יפסלו גמולהשיקולי מציין אמנם ש

 72.רעה יותר מהגדלה דומה של ההסתברות לזכות אשםשהגדלה של ההסתברות להרשעת חף 

החובות , לדבריו  73.את טענתו של ריימן מעיקרהלשלול ארנסט ואן דן האג  התיימר, באותו המאמר

תלויות ולא אמצעי לסיפוק -הן חובות בלתי בגדרה של גישת הגמול להרשיע אשמים ולזכות חפים

יש .  כשיטתו של ריימן יחסי פרמטרים של נזקאין להשוות ביניהן לפי , לכן.  תכלית אחרת כלשהי

לפי גישת , חברתית זו חובה.  הנגרמת קשר למידת התועלת או הנזק בליגמולו להעניש את העבריין כ

אם אפילו היא תקפה ו ת הפגיעה שהוא חשעוצמאו ב עמדת הקורבןממילא איננה תלויה ב, הגמול

המניח את  של שילוב ערכי השוואת הנזק המהלך, לטענתו של ואן דן האג  .למחול לתוקפו הקורבן בוחר

שאיננו , אחרמשהו "ב בכך מחליפהאלמנט טלאולוגי אל תורת הגמול ומכניס  ,ריימן של היסוד לטיעון

-תיאוריות המבוססת על ערכי פיתוח ואן דן האג מסתייג מעצם הרעיון שלנדמה כי   74."תורת הגמול

שגישת הגמול כשלעצמה אדישה  נההי טענתו של ואן דן האג.  (retributive value theories)גמול יחסיים 

אין בה כדי לתמוך בעקרון העדיפות כפי שאין בה כדי .  לחלוטין ביחס לעיצובו של סטנדרט ההוכחה

צידדו חסידי גישת הגמול ככלל בחשיבות לאורך ההיסטוריה מדגיש ש אף ואן דן האג.  לשלול אותו

 75.ענישתם של עבריינים יותר מאשר בחיזוק ההגנה על חפים מפשע

הגיון הטיעון .  בעד עקרון העדיפות מובהקקשה לבסס טיעון מבגדרה של גישת הגמול הדיון להבנתי  גם

, של גישת הגמול הקלאסית" ריכוך" ,גם לשיטתו, כאמור נדרש, אך כדי לקבלו, של ריימן איננו מבוטל

                                                           
69
 .232, שם 
70

 Brand Ballard , יודגש שיש להבחין בין ה .  22, 9לעיל הערה– Retributive value theories  לבין מה שמייקל מור כינה
 כלל-תועלתנותעל מבוססת המתייחס לגישה  מושג השניה.  ("consequentialist retributivism") "גמול תוצאתני"כ

אם יש בה כדי למנוע מידה מספקת של , התועלתתוחלת בפעולה שאינה ממקסמת את  לבחורמתירה ה ,מסויגת
"undeserved disadvantage"  .וכן ר, שם 'MICHAEL S. MOORE, PLACING BLAME 155-59 (1997)  . טיעונו של ריימן

 .ת הפגיעה במונחים אינטרינזיים לגישת הגמולעוצמבחינת ומכוון ל הראשון לתיאוריות מן הסוגמתקשר 
71

 Reiman and Van den Haag , אם :  ניתן להציג את הטענה כך  .233-234, 4לעיל הערהa ( חףענישת ) שווה או גדול ברוע
רע 9גדול  aאז בהכרח, (ענישתו של העבריין-אי)  c -גדול ברוע הטמון בו מ( ביצוע הפשע) bואם , (ביצוע הפשע)  b-הטמון בו מ

 .מפשעזיכוי של אשם על פני הרשעת חף מכאן שיש להעדיף ו, c -יותר מ
72
 .שם 
73
 .241-244, שם 
74
 .243, שם 
75
 .  244, שם 
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ההכרה בתביעות אלא , מימוש החובות-תן היחסית של פגיעות כתוצאה מאיעוצמשהדגש בה איננו על 

נכונות להקרבה משמעותית של עקרון בסיסי זה אכן נדמית .  הקורבנות והחברה להשיב לעבריין כגמולו

חתירה לשימור המאזן המוסרי ולתיקונו :  הגמולית המסורתית ולרציונאל העומד ביסודהה תפיסזרה ל

ערכן האינטרינזי היחסי של השוואה בין של רעיון האם מקבלים את עצם , מעבר לכך.  כל אימת שהופר

מסווג את ריימן   .מניח את המבוקש קשה לחמוק מן הרושם שהטיעון של ריימן, החובות השונות

על יסוד אבחנה , הנכונוזו אמנם טענה , הכשלון להרשיע עבריין כפחות חמור מעצם ביצוע הפשע

 ,בשוגג ,ן פגיעה מסדר שנילבי, לעתים מכוונות, ית בין חומרתה של פגיעה ישירה ומסדר ראשוןאפשר

לעומת זאת סווגה .  לנזק השולי הנוסף שבכשלון הוינדיקציה של זכות הקורבן שהופרה והמתייחסת אך

במיוחד אם מדגישים , של הרשעת חף כחמורה לפחות במידה זהה לביצוע הפשע נראה כקפיצה לוגית

 .  מכוונת-בלתי זו את היותה של טעות

 

ביניהם , תה היחסית של החובה להענישעוצמלהציע קריטריונים לסווג  עשויההפרספקטיבה הגמולית 

מידת , שלו זכה העבריין על פני האזרחים שומרי החוק" היתרון הבלתי הוגן"מידת , הנזק שנגרם

 ,ת הענישהוחומר קריטריונים אלה מוצעים לצורך קביעת רמת הגמול ההולם  76.ועוד, המוסרי םאשה

  .תו של הכשלון להביא את העבריין על עונשועוצמלעניין הערכת גם  הםהקיש מל אין סיבה שלא אבל

על כך  .משקל משתנה תלהיות בעל העשוי הפגיעה המוסרית הנובעת מזיכויו של העבריין ,אך אם כך

אם לנוכח , הווה אומר.  שהוא מציע השההשפעה היא לעולם על שני צידי הנוסח, יוכל ריימן להשיב

הרי במקביל , גדל משקלה של החובה להביא את העבריין על עונשו( למשל)רמת האשם המוסרי 

אין בתוספת , על כן.  הובהתאמה גדלה גם הפגיעה המוסרית של הרשעת השווא והעונש המוטל בגינ

טעונה היא השנויה במחלוקת והיימן טענתו הבסיסית של ר.  הקריטריונים כדי לחרוג מן הניתוח המוצע

תהא הנכונות ליטול , ידי הנאשם-נסיק שלנוכח ראיות ממשיות לביצוע הפשע על האם בהכרח:  הוכחה

נראה לי שטענה זו אינה ?  ידי העבריין-בחומרתה לביצוע הפשע על( לפחות)סיכון להרשעת חף זהה 

 .  משקפת הנחה אינטרינזית לגישת הגמול

 

עקרון לתכלית הבסיסית של  בהתייחסו מונחי הסתברותהסוגיה ב המחשתנובעת מנוספת תמיהה 

לגופו :  כפולה דברומשמעות ה.  עקרון העדיפות מגביר את סיכוני הטעות האבסולוטייםאימוץ .  הגמול

מימושו של הצדק -הוא להעדיף את האפשרות המסתברת לאיהמוצע עקרון ההחלטה , נתון של מקרה

חלק ניכר מן יסוכל המימוש של עקרון הגמול ב, מןלאורך ז, ובאופן מצטבר;  על פני מימושו הגמולי

נובעת מעקרון , גבוה יותר העומדים לדין קרב הנאשמיםב הבסיס של האשמים עורככל ששי. המקרים

האם :  אם כך מתבקשת השאלה  .עקרון הגמולשל העדיפות פגיעה תדירה ומשמעותית יותר במימוש 

האין הכרח באימוץ עקרון ?  מימושו על פני מימושו-ן הגמול עצמו יכול להצדיק את העדפת איעקרו

כדי להצדיק את עקרון , הגמולי עצמו או לכל הפחות הנחה שאיננה הרציונאל, חיצוני או הגבלה פעולה

שת את גי שאינן סותרותהנחות כאלו  סתמך עלניתן לה, כפי שמציע ריימןשיתכן בהחלט ?  עדיפותה

הניתוח של ריימן מנסה   .גישהלהכרחיות ואינטרינזיות  אותן הנחות הינןאם רב  אולם ספק, הגמול

 ואיננ הסברה, הדבר אפשריגם אם .  ת הגמולדיפות האינטואיטיבית אל מונחי גישלתרגם את הנחת הע

                                                           
76 ROBERT NOZICK, PHILOSOPHICAL EXPLANATIONS (1981); MICHAEL DAVIS, TO MAKE THE PUNISHMENT 

FIT THE CRIME 409 (1992); R.A. DUFF, PUNISHMENT, COMMUNICATION, COMMUNITY 132 (2001).   
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אלא אך לטענה שניתן לפרש את גישת הגמול באופן  מגישת הגמול נובעשקול לטענה שעקרון העדיפות 

 .המתיישב עם יישומו

מחייבת מספר  שהפרספקטיבה הגמולית אני סבור.  מטיעונו של ריימן ניתן להציע ניתוח מעט אחר

באופן המונע ענישה , ההתייחסות אל האדם ואל אנושיותו כאל תכלית נההנחה ראשונה הי.  הנחות

עקרון זה מציב  . ללא ממצא קונקרטי וסביר של אשמה, לצרכים אינסטרומנטליים או ענישה שרירותית

ענישת עבריין ביחס לוהן  (Telishment)ת של חפים כווניחס להרשעה ממגבלות ענישה ברורות הן ב

.  החתירה החזקה למימוש המאזן המוסרי הנכון בכל מקרה לגופו היא ייהשנהנחה  . מעבר לגמולו

הצדק כלפי :  הנחה זו ממחישה את המתח החזק בין שתי התכליות הבסיסיות בגדרה של תורת הגמול

שתי התכליות הינן .  האחריות השיפוטית למימושםואת , או החברה9ו הנאשם והצדק כלפי הקורבן

חירותו וזכויותיו של , כנה כלפי כבודוהדאגה ההפגנת  היא שלישיתהנחה   .אינהרנטיות לגישת הגמול

הנחה זו שוללת אדישות ביחס לשאלת קיומה של   .לבירור אשמתוואמיתי הנאשם בנקיטת מאמץ כן 

חובה להתייחס בכבוד כלפי זכויות נובעות מן הה ,אולם שלוש ההנחות הללו  .אשמה קונקרטית

או בעד ההעדפה של זיכוי ( המידתו)הטיית סיכוני המשגה בעד  אינן מייצרות טיעון הכרחי ,הנאשם

 .  אשם על פני הרשעת חף

מצד .  ביחס לשאלת ההעדפה השקפות שונות ואף מנוגדותבגדרה של גישת הגמול ניתן להכיל , לבסוף

ללא כל , כל מקרה לגופואחד השקפה לפיה יש לחתור למימושו ככל הניתן של המאזן המוסרי הנדרש ב

, השקפה לפיה השתת הגמול מותנית בדרגה גבוהה של וודאות תתכן כנגדה.  הטייה של סיכוני המשגה

מעשה אקטיבי של השבת  מהוה דרישה הכרחית להצדקתדיעה פוזיטיבית על אשמתו של אדם ישכן 

, "גישה גמולית מינימליסטית"ביטוי לכך נמצא בספרות המבחינה בין .  ואין די בהסתברות גרידא, גמול

 "גישה גמולית מינימליסטית"  77".גישה גמולית מקסימליסטית"ו "גישה גמולית מתירנית"

("Minimal Retributivism")
הדגשת המחויבות להגנה על ב ,מגבילה את כוחה של המדינה להעניש 78

 עשויה להחילהגישה .  השתת עונש מעבר למה שמגיע לעבריין בגין הפשע שאותו בצע איסור עלוב חפים

תנאים להשתת כתיבה מ האינ סטיתהמינימליהגישה גם , לפי פרשנות אחרת.  עקרון העדיפות את

 permissive") "גישה גמולית מתירנית"  79.רשעת החף המכוונתהענישה מעבר לאיסור ה

Retributivism")
או , (ללא כל התניה נוספת)מניחה שלמדינה מותר לכל הפחות להעניש את האשמים  80

 Maximal") "מקסימליסטיתהגמולית הגישה ה".  שתמיד מותר להעניש את האשמים, במלים אחרות

Retributivism")  ולפיכך שוללת את עקרון העדיפות את כל האשמיםמניחה חובה של המדינה להעניש.  

מכל   .מקשרת את גישתו של קאנט לגישה הגמולית המקסימליסטית ,יש לציין, תהפרשנות הרווח

עלולה , ככל שהיא מתבססת על תורת הגמול בלבד, "מגבלת הענישה הדאונטולגית"ברי כי , מקום

    .בהתייחס למחויבות להגנה על חפים להציב תנאים די מינימליסטיים

                                                           
 J.L. Mackie, Morality and the Retributive Emotions, in;  11ש "תחת ה 61, 9לעיל הערה , Brand Ballard' ר 77

PERSONS AND VALUES (1985);  C.L. Ten, Positive Retributivism, 7 SOC. PHIL. & POL’Y 194 (1990); Paul 

H. Robinson, The A.L.I.’s Proposed Distributive Principle of “Limiting Retributivism”: Does It Mean in 

Practice Anything Other Than Pure Desert?, 7 BUFF. CRIM. L. REV. 3 (2003). 
78

" גישה גמולית שלילית", ("weak retributivism")" גישה גמולית חלשה"הגישה המינימליסטית מכונה לעתים גם כ 
("negative retributivism")  גישה גמולית מגבילה"או "("limiting retributivism"). 

79
 Brand Ballard , 61, 9לעיל הערה. 
80
 .("positive retributivism")"  גישה גמולית פוזיטיבית"מכונה גם כ 
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קשה לבסס   .במסגרתה ועל יסוד מונחיה השקפות שונותבין  עימותגישת הגמול מאפשרת גם , לסיכום

לשם כך דרושה אמת מידה מוסרית  .משמעי בעד עקרון העדיפות-טיעון חד ,כשהיא לעצמה, עליה

את המובן החזק לעקרון ההגנה על יסיון לבסס גם הנ  81.שאיננה אינהרנטית לעקרון הגמול חיצונית

 .  מוללתורת הגמחייב היזקקות למקורות שמעבר   חפים מפשע

 אל מקורות דאונטולוגיים נוספים הרחבת ההתבוננות  3.3.3

לפיה הן התועלתנות והן תורת הגמול נכשלות בביסוס מובן חזק ועקבי לעקרון ההגנה על  המסקנה

לשם כך נתרחק מן ההשראה .  נוספים מחייבת את הרחבת הדיון אל מקורות דאונטולוגיים, חפים

ם ותיהומשנ 82,ון רולס'ון לוק וג'ג גוןכ פילוסופיםליברלית של -ההגות הדמוקרטיתעבר הקנטיאנית אל 

משנתו   83.זכויות אדםהגנה על תלויה ל-מחויבות בלתי על בסיס הגדרתה שלת את התועלתנות והמסייג

ציבה במרכז ה -מן הגישות שעיצבו את תורת המדינה הליברלית הקלאסית  – 12 –בן המאה ה, ל לוקש

  84.השלטון מפגיעת סמכותו של, עקרוןב, מוגנות זכויות אלו.  "זכויותיו הטבעיות של האדם"רעיון את 

  85.("Justice as Fairness")" צדק כהוגנות"מבוססת על תיאוריה של , 22 –בן המאה ה, משנתו של רולס

את וסמכות והכח המוקנים בידה מקור האת , שואפות להגדיר את תפקיד המדינהגישות שתי ה

לערך החירות  הגישות מייחדות מקום מרכזי ודומיננטי.  והתנאים המצדיקים את הפעלתםמגבלות ה

אמנה "של חוזיים -ת מודלים נורמטיביים מעיןשתי הגישות מפתחו(.  בין שאר זכויות האדם המוגנות)

 מספקת מספרמסורת פילוסופית זו   .ןהסמכויות השלטון וגבולותי תונגזר מהםש, "חברתית

או  ,זו מזו שעשויות להיות מובחנות, "עקרון העדיפות"ת לבחינת תוקפו של ונוספ פרספקטיבות

 .משולבות

 של רונלד דבורקין" המוסרי המיוחדהנזק "טיעון   3.3

ידי הפילוסוף -עקרון ההגנה על חפים מפשע הוצעה על לש" חזקהמובן "יותר לבה המשפיע המשגהה

שני סוגי הטעות שמייצר המשפט  :תמציתב, מהלך הטיעון של דבורקין זהו   86 .המשפטי רונלד דבורקין

כולל ה ("bare harm")רגיל 9מייצרים נזק ישיר –זיכוי אשם מצד אחד והרשעת חף מצד שני  –הפלילי 

 ,ושאר השלכות ישירות ועקיפות, של העבירה( בפועל או בכח)לנאשם או לקורבנות שנגרם סבל האת 

 -בהרשעת חף מפשע גלום נזק נוסף ומיוחד , לעומת זאת.  תועלתני במובן המקובל שקלולואלו ניתנים ל

.  ("injustice factor")" צדק-אי"רכיב של המוגדר בפי דבורקין גם כ, ("moral harm") "נזק מוסרי"

אף לא ו או מוטרד ממנו להתרחשותו בשאלה אם הציבור מודע התלוי הנזק המוסרי איננההכרה ב

                                                           
81

 Richard A. Bierschbach and Alex Stein, Deterrence, Retributivism and the Law ofגם ' למסקנה דומה ר 

Evidence, 93 VIRGINIA L. REV. 189, 191-192 (2007) .העימות בין העמדה הגמולית , ושטיין באךסלשיטתם של בייר
היזקקות לתיאוריה מוסרית חיצונית כאמת מידה  עמדה הגמולית הפוזיטיבית החזקה מחייבתהנגטיבית החזקה לבין ה
 .4ש "ה, 112, שם.  הצדק-להשוואה בין שני סוגי אי

82
, נספים שפיתחו אל הרעיון תומאס הובס ומשנתם של פילוסופים" האמנה החברתית"רעיון  למנות גם את אביראוי  

-הזכות הבלתי"במונחי  הטיעון בעיקראני סבור שנכון לזקק את .  עמנואל קאנט ודיוויד יום, אק רוסו'אן ז'ביניהם גם ז
מדוע לא  אסבירבהמשך (.  של רולס" )הצדק כהוגנות"או במונחי 9ו( בהשראת לוק" )תלויה שהשלטון מנוע בעקרון מהפרתה

 .על ההמשגה ההובסיאנית המקורית של האמנה החברתית ון ההגנהעקרלסמוך את  יתןנ
83
ון לוק קדמה מבחינה 'בעוד שמשנתו של ג, ראוי לציין שכתיבתו של רולס מתמודדת במישרין עם תורת המוסר התועלתנית 

שבבסיסה  ,וקבהחלט ניתן לפרש את משנתו של ל, יחד עם זאת.  הנחשב לאבי התועלתנות, כרונולוגית לכתיבתו של בנטהאם
 .לתועלתנות" זכות"מציבה סייגים מבוססי כגישה ה ,מותנות שאליהן מחויב השלטון-ההכרה בזכויות אדם טבעיות בלתי

84
 JOHN LOCKE, TWO TREATISES OF GOVERNMENT (Thomas Hollis ed., London, A. Millar et al, 1764). 
85
 Rawls , 2לעיל הערה. 
86
 Dworkin , 95, 1לעיל הערה. 
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טמון ערך שלילי אינטרינזי ההופך את העולם  אדם חף מפשע תבהרשע  87.הנגרמתהסבל  בשאלת דרגת

הנזק , "רגיל"הטיעון הינה שבניגוד לנזק ה גולת הכותרת של  88.לפחות צודק מבחינה אובייקטיבית

באופן מפניו להגן מצווה שיטת המשפט .  איננו נתון לרדוקציה תועלתנית האמורהמוסרי המיוחד 

של אדם  ("genuine right")" זכות במובן החזק"בקיומה של משמעות ההכרה .  תלוי-שוויוני ובלתי

מימושה של הזכות משיקולים -שלילת אי הינה, שלא להיות מורשע בעבירה שאותה לא ביצע

 . תועלתניים

הוא .  כשהוא לעצמו, הטיעון מעורר קושי, ברובד אנאליטי שאיננו אינטואיטיבי גרידאנבחן שהוא  לככ

של  זיכויטמון בהרשעת חף אבל איננו טמון ב" צדק-אי"מדוע נניח שרכיב אינהרנטי של .  נדמה כמעגלי

ה אובייקטיבית העולם מבחינ, וללא תלות בהשלכות ,כאשר עבריין מזוכהגם ניתן לטעון ש ?אשם

ניתן  עד שהוא אינו בסוגו נבדל ,"נזק מיוחד"ב יש להכירעל בסיסו שמהו הקריטריון   ."פחות צודק"

בגדרה גם  את טיעון העדיפותאם ראינו את הקושי לבסס  קיומו מניין נסיק?  נזקים אחריםאיזון מול ל

כתוצאה מזיכויו של " זק מוסרינ"כי נגרם   מקבילה האין בפי קורבן העבירה טענה?  של תורת הגמול

ד אליבא דדבורקין נובע מחוסר ההגינות מצד אלכס שטיין הציע כי הנזק המוסרי המיוח  89?העבריין

, עדייןאך   90.אשמתו בשאלתספק  הנובע מהרשעתו חרף המודעות לקיומו שלהמדינה כלפי הנאשם 

שבהפרתה גלום נזק מוסרי , מה מקורה ומה טיבה של מחויבות נטענת זו הטעונה הנמקה היאהשאלה 

מעמיק  כדי להשיב על שאלה זו מתחייב עיון  .ו גלום בסוג המשגה ההפוךנשאינו מעצם טיבו נבדלה

 .כן במקורות נוספים העשויים לספק הקשר רעיוני שלם יותררקין ויותר במשנתו של דבו

חופש שבין המגדירה את היחס מצויה עמדה כללית  ,גישת מוסר פוליטיכ, של דבורקין משנתובבסיס 

" תורת הזכויות"זו .  המדינה לקידום תועלת הכלל לבין מחויבותה כלפי זכויות האדםשל  הפעולה

תורת "   .ליישומהפרטי  המקרה דוגמאך  ואה הטמון בהרשעת שווא" הנזק המוסרי המיוחד"שעקרון 

לבין טיעוני  ("arguments of principle") מכח עקרונותאבחנה בין טיעונים העל  מושתתת "הזכויות

, "הטיעונים העקרוניים"זכויות האדם משויכות אל קטגורית .  ("arguments of policy")  מדיניות

.  מבוססי התועלתנות" טיעוני המדיניות"על , לפי דבורקין, ואלו גוברים במצב של התנגשות ישירה

מונעת פגיעה בהן על יסוד ה ("trump card" –בלשונו של דבורקין )זכויות ועקרונות מעניקות חסינות 

 91:שיקולי תועלת הכלל

"[...S]ome rights are simply not expressions of social utility; they are rather [...] 

absolute side-constraints on the pursuit of social utility – i.e., moral protections of 

individuals that must be unconditionally respected as one sets out to do social good, 

protections that preclude their being sacrificed for that social good." 

                                                           
87
 .שם 
88
 Kitai , 1194, 1121, 46לעיל הערה. 
89
 .1121-1122, שם 
90
-342, 325 (2)כאמשפטים " יוןלפרשנותו הראויה ופסיקתו של בית המשפט הע: א לפקודת הראיות10סעיף " שטייןאלכס  

349 (1112)  ;Kitai , 1122, 46לעיל הערה. 
91

 RONALD M. DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 277 (1977) ;Murphy & Coleman ,95, 62 לעיל הערה  ; 

ROBERT NOZICK, ANARCHY, STATE AND UTOPIA (1974) . 
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  .מתוך הדגשת חסרונותיה ומגבלותיה, כלפי התועלתנות, זהיר ומסויג, ערכי-עמדה זו מפגינה יחס דו

מצד  ;על יסוד עקרון התועלת חברתית מדיניות עיצובימיות של לגיטהגיון ובמכירה ב גישהמצד אחד ה

זכויות פוליטיות " הנחוצות לשם הגנה על" תועלתניות-אנטי"יישומן של מגבלות תובעת  שני היא 

 92 :דבורקין מסבירכך . ה הדמוקרטיתתפיסשביסוד הועל עקרונות  "אינדיבידואליות

  "The concept of an individual political right, in the strong anti-utilitarian sense [...], 

is a response to the philosophical defects of a utilitarianism that counts external 

preferences and the practical impossibility of a utilitarianism that does not.  It allows 

us to enjoy the institutions of political democracy, which enforce overall or unrefined 

utilitarianism, and yet protect the fundamental right of citizens to equal concern and 

respect by prohibiting decisions that seem, antecedently, likely to have been reached 

by virtue of the external components of the preferences democracy reveals. 

במעמד החסין מפני שיקולי " עקרונות"ו" זכויות  אינדיבידואליות"בהצבת , הניתוח של דבורקין

מכאן ניתן להרהר בתוקפה של .  חזק לעקרון ההגנה על חפיםהמובן הראשיתו של את מספק  התועלת

תורת המדינה במונחי , ה יחתור להסבירה ולחזקההעיון בתוקף האבחנ.  משמעותהובהאבחנה 

" ההעדפות הגלומות בדמוקרטיה"פריטת ההנמקה של דבורקין בדבר כוחן החוסם של .  הליברלית

("the preferences democracy reveals") הצלחתן   .אל הפרספקטיבות המודגשות בהמשך הפרק מוליכה

" מובן החזק"ידי דבורקין וה-לתקף את עקרון העדיפות תשליך במישרין על עיגון האבחנה המוצעת על

" הנזק המוסרי המיוחד"יוותר טיעון , באם ייכשל ניסיון ההצדקה:  ולהיפך.  לעקרון ההגנה על חפים

ון ההצדקה מצליח אקדים את המאוחר כבר כאן ואציין שלדעתי ניסי.  ל דבורקין תלוי על בלימהש

 .יחסיתבמובן תיקופה של מגבלה דאונטולוגית 

בזכות במובן  ההכרהדבורקין הסביר ש?  לפי גישתו של דבורקין" מגבלה הדאונטולוגית"טיבה של ה מה

המובן החזק של הזכות .  הרשעת חפים איננה שקולה להגנה מוחלטת מפני כל אפשרות של החזק

של  תהרמדיון בה חדדים לדעתי את חשיבותהמ, ל שלושה עקרונותידי דבורקין מבוסס ע-המוגדר על

ראשית  . גם לנוכח ההגדרה ,יםונתונה לשינוי אחידה-מתבררת כבלתי המחויבות  93.ההגנה על חפים

על  ,כעקרון, עמדה הנורמטיבי העדיף של הזכותבמ הכרה עקרוניתגישתו של דבורקין מספקת , ועיקר

ולפי הגישה המקובלת את , מאפשרת להצדיק לפחות את עקרון העדיפות הכרה זו.  התועלתפני שיקולי 

וכנגדה  -פני הרשעת שווא מזכות זו להגנה , יחד עם זאת.   ספק הסבירהוכחה מעבר לסטנדרט ה

העקרונות המכתיבים .  אינן מוחלטות - חובתה הנגזרת של המדינה להשקיע משאבים למניעת טעויות

כל אזרח , משמע.  ושוויון נשיאה בסיכון (fair play)ם עקרונות של הגינות ה, לפי דבורקין, את האיזון

ולכך שלא יוטל עליו , זכאי לכך שתוצמד החשיבות הנכונה לסיכון הנזק המוסרי המיוחד בטרם הרשעה

:  זהו העקרון השני  .באופן מודע סיכון גדול יותר מזה המוטל על אחרים לשאת בנזק מוסרי שכזה

מתבטאת במיצוי ההגנה והדאגה , וודאות-כאשר נדרשת הכרעה בתנאי אי, נה על חפיםהמחויבות להג

  .אל עקרון זה אחזור בהמשך.  תוך יישום הזכויות הדיוניות וסטנדרט ההכרעה המחמיר, השוויונית

וייחוס משקל רב  שימוש זהיר בפונקציה הרפורמטיבית מצווה על בגישתו של דבורקיןהדגש השלישי 

                                                           

 
92

 .שם
93
 95-92, 1לעיל הערה , Dworkin' ר 



011 

  .ןירוצדוראליות וראייתיות מסורתיות הנקשרות להגנה על חפים מפשע בטרם זניחתן או שינולערובות פ

הרי , באשר רמת המשאבים המושקעים בהגנה על חפים נגזרת משיקולי מדיניות ועלות, הווה אומר

שיקול הינה משמעותית ומהווה כשלעצמה מסוימות  שלדברי דבורקין ההכרה המסורתית בערובות

 .שינוין חשוב כנגד

 (ianismrontractaC)" האמנה החברתית"טיעון   5.3

מציבה הנחה , םמגווניפיתוחיה רבים וו 94תומאס הובסמקורה אצל ש" האמנה החברתית"תיאוריית 

לכל אדם הזכות להילחם כדי להגן שבו  ,"המצב הטבעי"חוזית ביסוד המעבר מן -של קיום הסכמה מעין

ויתור מצד הפרטים על  גלמתהאמנה מ.  המצב המדיניאל  ,כל דאלים גבר למעשהו ולממשן זכויותיו על

 ושוויונית רמה גבוההמימוש של על מנת לאפשר , השלטוןחלק מחירויותיהם הטבעיות והפקדתן בידי 

נגזרים סמכויות השלטון וכללי היסוד מן האמנה .  בהשוואה למצב הטבעי לפרטוחירות בטחון יותר של 

אלא  היסטורי-תיאוריטיעון רעיון האמנה החברתית איננו  . הפרטים כחברהלאורם מתאגדים ש

לאורך   95.תהשותפות החברתי תנאי אפיין אתכדי ל משמשה "ניסוי חשיבתי"מעין , המשגה היפותטית

מעבר משותפת לכולם ההנחה כי ה  .ניסוי חשיבתי זהלבסיס כים מגוונ השנים הוצעו רציונאלים מנחים

היכולת לממש בבטחון את חירויותיהם מבחינת , נועד לשפר את מצבם של הפרטים למצב המדיני

מן האמנה החברתית נובעת הפונקציה הבסיסית של המדינה להגן על חירויות היסוד של   96.ומאוויהם

 ,טיעון המסייג את התועלתנותהינו  גם הטיעון המבוסס על האמנה החברתית.  ולא לפגוע בהן ,הפרט

 .זכויות הפרט כלפיהשלטון  אמצעית של-בלתי מחויבות הגדרתה שלב

:  מעמדו של עקרון ההגנה על חפים בגדרה של פרספקטיבת האמנה החברתית במספר שלבים אתאבחן 

 ביצורה של מחויבות חזקה של המדינה להגנה על חפים בעד הלכאורייםאעמוד על הטיעונים  תחילה

לאחר מכן אמחיש כי לאור התיאוריה ".  תיתהחבר האמנה"לאור ההמשגה הליברלית הקלאסית של 

מתאפשרים טיעונים בעד ונגד עקרון , ון רולס'של ג" מסך הבערות"ופיתוחה הנוסף באמצעות מושג 

במגמה לבסס את הפירוש  של רולס "כהגינות הצדק"תיאוריית ח עיקרי לפיכך אפנה לניתו  .העדיפות

כי יש להכיר בזכות במובן החזק שלא להיות פרספקטיבת האמנה החברתית מוליכה למסקנה  : הבא

הגנה השוויונית המיטבית ה היא הזכות למימושאלא  מוחלטתנה נזכות זו אי.  מורשע אם חף

המוגדרים ומנותחים בעבודה  –תכניו הנגזרים של עקרון ההגנה על חפים .  לכלל האזרחים המתאפשרת

-ובלתי המובטחים באופן ישיר "עקרונות הצדק הראשוניים"בין  בהתאם לכך ם להתפלגעשויי –זו 

ל להם השפעה עגם ש, הפרטניים יותר, "הכללים המוסריים המשניים"לבין  ,מותנה במסגרת האמנה

 כפופים לכלל ההקצאה ההוגנת והשוויונית הכללים המשניים.  רמת ההגנה מפני הרשעה מוטעית

מאפשרת לתקף את טיעון הנזק המוסרי המיוחד של מסקנה זו   97.מעת לעתועשויים להשתנות 

 ". צבר המחויבויות"מובילה במישרין לתיזת גם היא .  דבורקין

 

  

                                                           
94
 .(א"תשנ, ברוך זיסר ודוד צור עורכים) 123-213 המדינית חשבההמב (ב"תשכ, מגנס, יוסף אור' תר) לוויתן, תומס הובס 
95
 .125, 2לעיל הערה , Rawls' ר" ניסוי חשיבה היפותטי"להתייחסות אל תיאוריית האמנה החברתית כאל   
96

במיוחד , "חייתיים וקצרים, מאוסים, דלים, חייו של אדם הם חיי בדידות"כמצב שבו " מצב הטבעי"את ה תיאר הובס 
 .לנוכח האיום התמידי והשרירותי על חייו ועל שאר זכויותיו

97
 .זה ינותח בפירוט בהמשך טיעון 
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 מכיוון האמנה החברתית העדיפותבעד עקרון הראשוני הטיעון   3.5.3

  99.עקרון העדיפותבעד  טיעון משמעותילכאורה מייצרת  98הקלאסיהמשגת האמנה החברתית בביטויה 

טבעיות פיו מסכים הפרט לוותר על חירויות ל התיאוריהמן הרציונאל המרכזי שביסוד הטיעון נובע 

כנגד הויתור של הפרט .  ויבות השלטון להגן על זכויותיובתמורה למח, מסוימות ולהפקידן בידי השלטון

מספר  נובעיםהתבוננות זו מ".  קהעס"קיים את חלקו ביהשלטון  כיזכויותיו ניצבת צפייתו הסבירה  על

תנאי האמנה אינם יכולים להרע את מצבו של   .א:  וביניהם ד עקרון העדיפותחשובים בע טיעונים

הפרט מוותר על זכותו , במסגרת האמנה החברתית 100.שקדם לה" המצב הטבעי"הפרט ביחס לתנאי 

להגן עליו ועל  נוטלת על עצמה את המחויבות המדינה.  הטבעית להתגונן ולהשיב מלחמה כלפי תוקפיו

של מצבו , נגדומשמש  (בלבדולתכלית זו )זו כאשר הכח העצום המוענק בידי המדינה לתכלית .  זכויותיו

אם   101.פני הפגיעה בחירותומיכולת להתגונן כל חסר  ואהשכן , יחס למצב הטבעיהפרט גרוע בהרבה ב

מן .  ב.  אזי מוטב היה מצבו בלעדיה, עבירה שאותה לא ביצע בכוחה של המדינה להעניש את הפרט בגין

האמנה נובע שהחוק הפלילי הפומבי הוא הקובע את גבולות החירות של הפרט ואת תחום הפעילות 

לשם כך .  האמנה החברתית קובעת את תנאי השותפות החברתית  .מוראללא  שהוא חופשי לממש

שר לפרטים לתכנן באופן המאפ, נקבעים ומתפרסמים החוקים המגדירים את המותר והאסור

צדדית אלא -פרט לקבל על עצמו את עול ההתנהגות בהתאם לחוק איננה חדההנכונות של .  התנהגותם

יהנות מן ל הפרט זכאי, בגין הפרתו ות המדינה להענישבשלטון החוק ובסמכו בתמורה להכרה.  הדדית

ולא עובר על  מקיים את התחייבותו שהוא זמןבטחון שלא ייעשה שימוש בסמכות הענישה כלפיו כל ה

  .החירות מגבילה את כשלעצמההוודאות ביחס לתחום החירות של הפרט -היווצרות אי.  ג  102.החוק

 מסר זה מקשה.  הפרתוין התנהגות בהתאם לחוק לבין הרשעה של חפים מפשע מטשטשת את ההבדל ב

חותר תחת היכולת של היסוס וחשש מצב זה .  כן בעשותועל הפרט להסתמך על החוק ולחוש בטחון 

לא זו בלבד שאין המדינה , בענישת חף מפשע -השבת רעה תחת טובה .  ד  103.החירות ירבלממש את מ

והרי זו השבת רעה תחת  ,תוקףהיא בעצמה הופכת ל:  מקיימת את חובתה להגן עליו אלא חמור מכך

 104.טובה

 
                                                           

98
.  עם השפעה מוגבלת להמשגה המקורית של הובס, הלוקיאנית" הזכויות הטבעיות"עיקרו של הניתוח תואם את תיאוריית  

 .ון רולס שאליה אפנה בהמשך'מציע גניתוח זה נבדל מן ההמשגה המודרנית והמתוחכמת יותר ש
99

שחובת המדינה  גורסתקיטאי .  1122-1125 ,46לעיל הערה , Kitai. קיטאיטיעון זה סוכם באופן קולע במאמרה של רינת  
החלה לא רק כלפי חפים , תלויה הנגזרת מן האמנה החברתית-שלא להרשיע נאשמים לנוכח ספק סביר הינה מחויבות בלתי

מתרכז  וננודישכן , איני רואה צורך להידרש לטיעון מרחיב זה.  אלא גם כלפי אשמים שקיים ספק באשמתם, מפשע
 .ברציונאל הישיר של ההגנה על חפים

100
עומדת ביסוד ההסכמה של הפרטים לשנות מצבם שעדיפותו של המצב המדיני על פני המצב הטבעי היא .  1123, שם 

 David Heyd, Capital Punishment:  Aטיעון זה הועלה על ידי קיטאי בעקבות .  ולהפקיד את הכח בידי המדינה

Comment, 25 ISR. L. REV. 481, 485 (1991). 
101
 .1125, שם 
102
 .253, 241, 2לעיל הערה , Rawlsגם ' לטיעון זה ר.  1124, שם 
103
 .  שם 
104

 ,.THOMAS HOBBES, LEVIATHAN 207 (Micahel Oakeshott ed:  קיאטי מפנה בהקשר הטיעון להובד.  1125, שם 

שבו , שהובס תיאר מודל קיצוני של יחסי הכח בין הריבון לבין הנתין ,אך יודגש.  193' עמ ,14 הערהלעיל , הובס' ור, (1946
אין לו להאשים את "משהסכים לסמוך ידו על מעשי הריבון , "פי הצדק להאשים את הריבון על מעשיו-אין הנתין יכול על"

עלולים לעשות מעשה  בעלי שלטון ריבוני, אמת.  שהרי מן הנמנע שיהא אדם גורם קיפוח זכות לעצמו, עצמו בקיפוח זכות
לתת "הובס תיאר חופש בידי השלטון .  114, שם, "צדק או מעשה קיפוח זכות במשמעם המדויק-אבל לא מעשה אי, אוון

אדם לשרת את -כפי שימצא למועיל ביותר כדי לעודד בני"אף בשרירות ואף בהיעדרו של חוק קיים וזאת " תגמול ולענוש
סמכותם וכבודם של הנתינים נגוזים בפני השלטון -כוח", כמו כן.  116, שם".  יק להאו כדי למנוע אותם מלהז, הקהיליה

אך , ואף להתנגד לכליאתו, הנתין שומר על זכותו הטבעית להגן על חייו גם לנוכח צו של הריבון להריגתו.  112, שם". הריבוני
תיאוריית האמנה החברתית  ,שבניגוד למשתמע מטענתה של קיטאי אפואברור . הצדק שבגזירה-לא מחמת אי

 .אינה יכולה לשמש מקור הולם לסמיכת עקרון ההגנה על חפים, כשהיא לעצמה, ההובסיאנית
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 "מסך הבערות"רון העדיפות מאחורי בעד ונגד עקלכאוריים טיעונים   3.5.3

הינה  כשהם לעצמםתמקדות בהם ההאולם , ולבטח אין לבטל את משקלם משמעותייםהטיעונים הללו 

הטיעון מבוסס על בידוד מחויבות אחת של .  הדילמה עוקפת את היא, במידה מסוימת .מימדית-חד

פוסח על התייחסות  אך הוא, ל חירות הפרטהיא המחויבות להגנה ע, המדינה במסגרת האמנה

מפני פגיעה  נהלהג( לותההחברה בכל כלפיולא רק )הפרט  המחויבות כלפי: נוספתה החיונית מחויבותל

הגנה זו תלויה ביעילותה של מערכת .  בקניינו ובשאר האינטרסים הלגיטימיים שלו, בגופו, ישירה בחייו

לא פחות יעילותה לצורך מימוש חירויותיו סתמך על הגנה זו ועל נדרש לההפרט .  אכיפת החוק הפלילי

שלטון החוק באופן  להבטיח אתכאשר המדינה נכשלת .  ידי המדינהמההגנה מפני ענישה מאשר על 

מלחמה להשיב  רשאי איננו הוא  .שיעורי הפשיעה עולים והפרט ניצב בפני פגיעות ואיומים, אפקטיבי

גם כשלון זה עשוי להתפרש כהפרת .  גם זו הרעה של מצבו בהשוואה למצב הטבעי.  תוקפיוכלפי 

שליך המחוסר בטחון תמידי  עלול להגיע כדיגם מצב זה .  חובתה הבסיסית של המדינה כלפי אזרחיה

מלהגיע למקומות מסוימים  יימנע אזרחה:  על יכולתו של הפרט לממש באופן חופשי את חירויותיו

אם מבודדים את מחויבותה של המדינה להגן על  .אף שהן מותרות לפי החוק, פעולות מסוימות לבצעומ

עד אזי מתקבלת כמעט תמונת ראי של הטיעונים ב, וקניינו שלמות גופו, הפרט מפני בפגיעה בחייו

כנגזרת מן האמנה , טיעונים המדגישים את מחויבותה של המדינה:  המחויבות החזקה להגנה על חפים

, ןהנה כי כ  .לה שתעניש את חלקם הגדול של העברייניםילקיים מערכת משפט פלילית יע, החברתית

נובעות מן האמנה  שתיהןש , וולות לסתור זו את זעלשמעותיות משניתן לטעון לקיומן של מחויבות 

 .חזרנו אל נקודת ההתחלהנראה כי , אם כך.  החברתית

מבלי להציבה כנגד המחויבות , באופן מבודדחויבות להגנה על חפים מפשע הניתוח המתבונן על המ

האם מבחינה מוסרית רע  ":  ןאל השאלה שאותה הצבנו כבסיס לדיו עלינו לשוב.  איננו מספק, שכנגד

לזיכוי ( או מודע)להרשעה של חפים מפשע מאשר ליטול סיכון מכוון ( או מודע)יותר ליטול סיכון מכוון 

ידי -על שהוצע, פיתוח הנוסף לתיאוריית האמנה החברתיתלהיעזר ב לה מועיייהלשם כך  – "?אשמים

העומדים ביסודה של " עקרונות של צדק והגינות"הינה לגזור  תכלית הניתוח של רולס.  ון רולס'ג

אנשים חופשיים ורציונאליים הדואגים מים יעליהם היו מסכעקרונות אלו הם העקרונות ש  105.החברה

ניסוי .  מצב ההתחלתי של יצירת האמנה החברתית וממקום של שוויוןב, הפרטיים שלהםלאינטרסים 

הגדרת תנאים אלו   106.החברתיתים המגדירים את השותפות חשיבתי זה תר אחר התנאים היסודי

שהינן ניטרליות , זלמ-הנובעים מנסיבות תלויות וההעדפות מחייבת לנטרל את הבדלי האינטרסים

תיאור ל ("veil of ignorance") "מסך הבערות"לשם כך תווה רולס את המושג   .מבחינה מוסרית

 ואינו יודע מה יהי ישא ,מאחורי מסך הבערות.  תת האמנההמצב ההתחלתי השוויוני והניטרלי שבו נכר

הפסיכולוגיות ואף , תכונותיו הפיסיות, רמת האינטליגנציה שלו, מעמדו הכלכלי, מצבו החברתי

יכולת של  בהיעדר, מאחורי מסך הבערותהינה שאפריורית של רולס -מסקנה הראשונה והה  107.דעותיו

לא היו מסכימים הפרטים לבסס , קורבןהחזק או הכל אדם לדעת את מידת כוחו או את סיכוייו להיות 

אדם הצופה מאחורי מסך הבערות אפשרות מסתברת . את כללי החברה על עקרון התועלת לבדו

ת כעקרון לא יסכים באופן רציונאלי לקבל את עקרון מיקסום התועל, שזכויותיו תוקרבנה לטובת הכלל

                                                           
105
 Rawls , 12, 2לעיל הערה.  
106
 .שם 
107
 .13, שם 
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 -קבלתה מראש של אפשרות צפויה למימוש רמה נמוכה של החיים והחירות .  מותנה-בלעדי ובלתי

"lesser life prospects" - 108.איננה רציונאלית 

מעמדו של סוגיית אל  ,יותר בצורה נכוחה, מחדשהמשגה זו של האמנה החברתית מאפשרת להידרש 

לאורה של תיאוריית גם , ן וואן דן האג במאמרם הנזכרכך התיימרו לעשות ריימ.  העדיפותעקרון 

טיעון הלכאורי מתחיל מנקודת מוצא הדומה לריימן בעד עקרון ההעדפה טיעונו של .  תה החברתיאמנה

, בנוסף;  לפרטים אינטרס חזק למנוע מעצמם את פגיעת הענישה בגין מעשה שלא ביצעו:  שהוצג לעיל

לאדם שליטה רצונית אפקטיבית  מאפשרההקשר ההדוק שבין האשמה בפועל לבין הענישה הוא 

באמצעות  היכולת של האדם לשלוט בשאלה אם תפגע חירותו, הוסברכפי ש  109.בסיכונים לשאת בעונש

כנגד טיעון .  מכאן מתקדם ריימן צעד נוסף.  חירותשל ה חשוב נדבךמהוה כשלעצמה , תכנון התנהגותו

, יתרה-בני אדם מייחסים חשיבות הנחה לפיה ריימןמציב , ש המקביל של הפרט ליפול קורבן לפשעהחש

והקשרים שבהם תחומים  - ("secure zones")" איזורים בטוחים"קיומם של ל ,פריורית-וא תירציונאל

הבטחון  לתחושת ממש כפי שאדם ייחס חשיבות עליונה .  מפני פגיעה להרגיש מוגן קיים צורך מיוחד

ברחובות העיר או כשהוא מסתובב  הוא חשרמת הבטחון שבהשוואה ל, שלובחדר השינה ו א, בביתו

ה סכנה ביןלבאופן שרירותי קורבן לפשע ליפול  הסכנאבחנה בין ה דרושה גםכך , במקומות זרים

זורי אי"מ  כאחדתחום יחסי הפרט מול המדינה  ריימן מגדיר את.  פגע מידי הממשלהלהי הייחודית

זהו תחום שבו רמה גבוהה של חוסר וודאות וחשש הינם .  האזרחיםעבור  המובהקים ביותר "הבטחון

 110.עקרון העדיפות נגזר מהנחה זו בדבר הנטייה להעדפה חזקה לאיזורי בטחון ייחודיים.  נסבלים-בלתי

הסיכון .  וברלוונטיות שלה בהקשר הדיון" איזורי הבטחון"הטיל ואן דן האג ספק בהנחת , כנגד זאת

הוא עלול לחדור בכל   .חוק קיים בכל מקוםהמערכת אכיפת חוסר יעילות של ליפול קורבן לפשע לנוכח 

איזור "איננו , לעומת זאת, סטנדרט ההוכחה.  לרבות ביתו של אדם, "איזורי הבטחון"אל תחום  עת גם

אין כל סיבה להניח שהפרטים , לשיטתו של ואן דן האג ,מאחורי מסך הבערות.  אלא אמצעי" בטחון

על פני הסיכון ( אם בביתם ואם ברחוב)יעדיפו לשאת בסיכון גבוה יותר ליפול קורבנות לפשיעה 

הניתוח המבוסס על תיאוריית האמנה החברתית אינו מסייע .  להרשעה בשוגג בעבירה שלא ביצעו

 111.לשיטתו לתיקוף עקרון העדיפות

:  הוא מתיישב עם מספר נטיות אנושיות טבעיות.  את ערך הטיעון של ריימןכך ר שניתן לבטל אינני סבו

;  כחלק מן האוטונומיה שלו, הרצון של אדם לשלוט ככל הניתן ברמת הסיכון שהוא נוטל על עצמו

הנטייה לייחס חומרה יתרה לפגיעה שיסודה בהפרת חובה לעומת פגיעה שרירותית שהינה תולדה של 

. הנטייה לייחס חומרה יתרה לפגיעה במסגרת יחסי אמון וקירבה לעומת פגיעה מידי זרים;  "ל רעמז"

תחת קיום .  פגיעה של משגיח בבן חסות הנותן בו אמוןל דומהפגיעה מידי השלטון עקב הרשעה שגויה ה

 פגיעה זו נתפסת לרוב.  המשגיח בעצמו הופך לתוקף, הגנה בפני התקפה מבחוץ ההבטחה לספק

הנזק .  לספק הגנה בפני התקפה חיצונית וזדונית ,חרף מאמציו, כחמורה יותר מכשלונו של המשגיח

 . המיוחד נובע מן הפגיעה באמון ובשותפות הגורלהנוסף והמוסרי 

                                                           
108
-שעליו מבוסס שיתוף" רעיון ההדדיות"הוא אינו תואם ל.  לטענת רולס גם מטעם נוסף, עקרון התועלת אינו מתאים. שם 

 .עם הדרישה לתחולתה ההדדית של ההגינות, ולמעשה, או במלים אחרות, לה החברתיהפעו
109
 Reiman and Van Den Haag , 239-231, 4לעיל הערה. 
110
 .231-42, שם' לטיעונו של ריימן ר 
111
 .242-49, שם 
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מחסיר נופך משמעותי נוסף של תיאוריית בכך שהוא הבעיה בדיון בין ריימן לבין ואן דן האג הינה 

יכונים איזה מבין שני הס"השאלה ההיפותטית את   .לוקת טעונה פיתוח נוסףחהמ.  הצדק של רולס

 בו נושא הפרטסיכון של השולית  הגדלההאם ":  למקד עוד יותר הכרחי לדעתי" יעדיפו האזרחים

. "ליפול קורבן לעבירהרמת הסיכון  לצורך הפחתתמוצדקת  ,בגין עבירה שאותה לא בצע להיות מורשע

יש להניח קיומו    .הדוק למצב העובדתי השורר בחברהבאופן תלויה  לשאלה זו  התשובה הרציונאלית

בין מצב שבו שיעורי הפשיעה גואים והסיכון , של הבדל בולט בהעדפות הרציונאליות של הפרטים

בשלמות גופם ובקניינם הינו גבוה במיוחד ואילו הסיכון לשאת בהרשעת שווא הינו , לפגיעה בחייהם

בכללם מצבה של , נתונים עובדתיים אלושכן , וכאן טמונה בעצם הבעיה  112.צב ההפוךלבין המ, נמוך

הם עצמם נסתרים מאחורי פרגוד .  אינם ידועים לצדדים לאמנה החברתית בשלב של גיבושה, החברה

 113:רולס הסבירכפי ש  .הבערות

"Parties do not know the particular circumstances of their own society.  That is they 

do not know its economic or political situation or the level of civilization and culture it 

has been able to achieve.  The persons in the original position have no information as 

to which generation they belong.  These broader restrictions on knowledge are 

appropriate in part because questions of social justice arise between generations as 

well as within them…". 

(  ובהתאם לכך רמת הגנה על החפים, מידת ההעדפה מצעראו ל) העדפהבעיה נוספת היא ששאלת ה

, מאחורי מסך הבערות.  אשמהכזו או אחרת של אלא בהתייחס להסתברות , אינה נשאלת בחלל ריק

יש להניח , (בעקבות ריימן)והרצון לשלוט בדרגת הסיכון " איזורי הבטחון"אף מתוך קבלת עקרון 

 האם היתה תרומה מצד ,ובעקיפין, מהי הסתברות האשמה:  לצורך הבעת ההעדפה, שהפרטים ישאלו

אפילו , כלומר  114?מאיזור הבטחון בעצמו יצאהוא באיזו מידה : במלים אחרות וא ,כנגדו הנאשם לחשד

ספק אם ניתן להניח , ביחס לעקרון העדיפות כשלעצמו מאחורי מסך הבערות אם ניתן להניח קונצנזוס

עומדות השונות בנושא  השקפותיש להניח קיומן של .  קונצנזוס לגבי רמת העדיפות או הסיכון

אשמה גבוהה יותר ל ת שווא יהיה מותנה בהסתברותככל שהסיכון להרשע.  בקריטריון הרציונאליות

אם ספק רב , לכן.  טיעוןהכך ייחלש גם כוחו של , "(איזורי הבטחון"באופן המאיים פחות על , ולכן)

פריורית נקודת איזון -פרספקטיבת האמנה החברתית מאחורי מסך הבערות מאפשרת להגדיר א

אלא שאלה תלוית , סיכון איננה שאלה אמורפיתה סוגישני שאלת ההעדפה הרציונאלית בין   .החלטית

 .  הסתברויות

ישנה אבחנה , גיבוש האמנה החברתיתשל בשלב .  מכאן הצעד ההכרחי הנוסף הדרוש לניתוח השאלה

כעקרונות , תלוי-פריורי ובלתי-המוגנים באופן א בין עקרונות, מרכזית לתורת הצדק של רולס, בסיסית

לנסיבות , מדינה להתאים את הכללים להנחות עובדתיותמתאפשר להלבין החופש , אוניברסאליים

                                                           
112
 .  פיינית לו הומחש לעיל במסגרת הדיון בנקודת המבט התועלתניתוטיעון זה והדינאמיקה הא 
113
 Rawls , 119, 2לעיל הערה. 
114

-231ות הער' ר".  הכל תלוי בשאלה מה האדם החף עשה שגרם לו להפוך לחשוד"לפיו  ,התועלתן ,זכיר טיעונו של סטפןא 
 ולםא, דוגמת הקצה להרשעת שווא מתייחסת לאדם שלא היה לו כל קשר לעבירה.  וטקסט נלווה להן לעיללפרק השני  242

, גם ובעיקר כלפי נאשמים שהחשד כלפיהם התעורר על רקע מערכת נסיבות מסוימת תחולחפים רמה גבוהה של הגנה על 
אלא , כמובן ההסתייגות שאני מעלה אינה מאמצת את דעתו של סטפן.  שעשויה להיות קשורה באופן ישיר להתנהגותם

להניח קיומן של דעות  ניתן. א עוצמתועשוי גם לסייג את החלת עקרון ההגנה במלו" איזורי הבטחון"כי טיעון  נועדה להדגיש
 .שעומדות בקריטריון הרציונאליות, שונות בנושא
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דחייתו של עקרון התועלת כמדריך מוסרי יחידי למימוש   .ואף לעמדות נורמטיביות משתנות הזמן

האמנה החברתית הינה .  לצורך עיצוב המדיניות החברתית אין משמעה איונו מכל תוכן ומעמד, הצדק

השאלה   115.מניחים כמה שפחות הנחות עובדתיות ונורמטיביות, בשלב כריתתה. מינימליסטית

הינה אילו תכנים המשליכים על רמת ההגנה על , בהתייחס לתכני האמנה, לכן, המעניינת והחיונית

לעומת רכיבים במחויבות שאותם יעדיפו , חפים יעוגנו כחלק מן המובן החזק של עקרון ההגנה

.    צרכיה והדעות הרווחות בה, לאור מצב החברה, מעת לעת גמישים ונתונים להתאמההפרטים להותיר 

 .שאלה חשובה זו מצדיקה דיון מעמיק יותר בהנחות שביסוד התיאוריה של רולס

 של רולס הצדקתיאוריית  לאור עיון בטיעונים  3.5.3

ציווי "במפורש את המשגת ה היא מאמצת ."תועלתנית-אנטי"של רולס הינה ליברלית ו ית הצדקתיאורי

ממנה ש) התפיסה עלמושתתת  התיאוריה 116.ואת עקרון האוניברסליות של עמנואל קאנט" הקטגורי

אשר אפילו רווחת החברה כולה , יש חסינות המבוססת על צדק"לפיה  (שואבת גם גישתו של דבורקין

לכן בחברה צודקת הזכויות המעוגנות בצדק אינן נתונות למשא ומתן פוליטי או .  אינה רשאית להפר

יסודה של הגישה בקידוש עקרון החירות האינדיבידואלית   117".לתחשיב של אינטרסים חברתיים

מתברר מעמדו , אני סבור, אך בגדרה, ת זכויות הפרט למען רווחת הכללהקרברעיון ובדחייה גורפת של 

אדרש מכאן לסקירת כמה טיעונים מרכזיים .  של עקרון ההגנה כמורכב יותר משנראה ממבט ראשון

 ןהסקירה מאפשרת להבחין בי  .לתיאוריה של רולס ולניתוח השלכתם על מעמדו של עקרון ההגנה

לבין תכנים הנכללים במחויבות להגנה על חפים שאינם מוגנים באופן  ,עקרון ההגנה לשהמובן החזק 

 .המרכזיות לתיאורישהינן שש הבהרות אתמקד ב.  חזק והנתונים לשינוי מעת לעת

והאמנה הנכרתת , "ותוגנצדק כהה"במוקד התיאוריה של  -שני עקרונות הצדק לפי רולס  .א

עקרון החירות "הראשון הינו .  של צדק חלוקתיניצבים שני עקרונות מהותיים , מאחורי מסך הבערות

מחייב שוויון בהקצאת זכויות וחובות בסיסיות , הראשון בחשיבותו, עקרון זה".  הפוליטית האישית

חלקה הארי של התיאוריה של רולס מוקדש להסבר הקריטריונים להכרה בזכויות   118.לאזרחים

השלטון מחויב .  תלוי-בלתי דאונטולוגי מעמדל הן הזוכות, הנכנסות לגדרו של העקרון הראשון

על השוויון בהגשמתן להיות מוחלט .  האמנה החברתית הנגזרת מן להגשימן כחלק מחובת ההגינות

הבדלים בנכסים , למשל, קובע כי הבדלים חברתיים וכלכליים"העקרון השני   119.ונטול פשרות

מיוחד לחברים המקופחים ביותר בו, צודקים רק אם הם מניבים יתרונות מפצים לכול, ובסמכות

מן האבחנה   120.("Difference Principle") "עקרון ההבדל"העקרון השני מוכנה בפי רולס כ".  בחברה

תכנים המשפיעים על ההגנה על חפים  ישנם כי :  התובנה הבאה בהקשר דיוננו בין שני העקרונות נובעת

וחסינים בפני  " במובן החזק"ולפיכך מוגנים " החירות הפוליטית האישיתעקרון "גדרו של לנכנסים ה

שכבת סלע הדקה של "אינם נכנסים לאותה שתכנים  ישנם, לעומת זאת;  תועלתניתהרדוקציה ה

התכנים מן הסוג השני הם .  ואין מוכתב לגביהם מראש מדרג ערכי היררכי נוקשה 121"הסכמה כללית

                                                           
115
 Rawls , 112, 2לעיל הערה  :"At the basis of the theory, one tries to assume as little as possible". 
116
 (.2224) 462, 451' ז משפט וממשל, "ון רולס על צדק ושוויון'ג", זלצברגר-פניה עוז 
117
 Rawls,  451, שם, זלצברגר-אצל עוז באהתרגום כמו .3, 2לעיל הערה. 
118
 Rawls ,13  ;465, זלצברגר-עוז. 
119
 .465, זלצברגר-עוז 
120
 .Rawls ,13 ,122 ,132במקור ;  465-66, שם 
121
 .461, שם, זלצברגר-אני שואל את הניסוח היפה מפניה עוז 
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ל שיפוטים מוסריים עהמבוססים  ("secondary moral rules") "כללים מוסריים משניים"

האמנה  מאפשרת אלו לגבי  122.עקרונות נורמטיביים משתנים וגם על הנחות עובדתיות, פרטיקולריים

הדרישה לעיצוב כללי  לגביהם נשמרת .הם נתונים לשינוי והתאמה.  דיון ציבורי ער מעת לעת החברתית

 .מדיניות המבוססים על הגינות ושוויון

עליונות הפרט  רעיוןרעיון האדם החופשי ו  -עיגונן של החירויות הבסיסיות בעקרון הראשון  .ב

רולס מניח כי הפרטים היו מעדיפים כמות גדולה ככל הניתן של   123.תפיסת הצדק של רולסמרכזיים ל

המאפשרות להם את מירב האמצעים לקידום , ("primary social goods")" הטבות חברתיות ראשוניות"

מהנחה זו נובע העקרון הראשון של הקצאה מירבית .  מטרותיהם והאפשרויות למימוש חיים מאושרים

 "מובלעות" החירויות הבסיסיות של האדם  124.בכפוף לעקרון השוויון, ככל הניתן של חירויות בסיסיות

הפרטים מעדיפים להגן עליהן מראש באופן ישיר .  ותכאידיאלים של צדק והגינ, בעקרונות הראשוניים

מעיגונו הישיר של   125.ולהבטיח בכך שהן לא תהיינה תלויות בתחשיבים תועלתניים ספקולטיביים

ומובן חזק  עקרון חירות הפרט כאידיאל ראשוני של צדק נובע  טיעון משמעותי בעד עקרון העדיפות

מחויבות דאונטולוגית להגנה על חפים ההכרה ב מכאןנובעת   126.לזכות שלא להיות מורשע אם חף

 השאלה.  הניתנת להקצאה שוויונית( או רמת הסיכון הנמוכה ביותר)במונחי ההגנה החזקה ביותר 

 ?  תלויה-המעוגנת כזכות בלתי, הקצאה השוויוניתמהי אותה ה הנשאלת היא

אל  במישרין מתקשרתה, הסבירלסטנדרט הספק אלכס שטיין  ראוי להידרש להצדקה שהציעבעניין זה 

של  במהותם שני סוגים נבדליםבין  שטיין מבוסס על אבחנה הניתוח של  .תורת הצדק של רולס

שהוצעה )ת לספק הסביר והמקובל ותההגדראחת האבחנה חופפת את   .מפשע להרשעת חף סיכונים

  127.("perceptible": במקור" )מאובחן"או  "גלוי" הספק הסביר הינו ספק( קרמןצו ידי-עלבין השאר 

":  ספק מאובחן"עה לנוכח קיומו של ידי שטיין כסיכון הטעות הנובע מהרש-מאופיין על" 1' סיכון מס"

  128.ללא תלות בדרגת הסתברות האשמהוזאת , ממשי בעל ערך פרובטיביכל ספק גלוי בראיות שהינו 

מערכת צדק אנושית  בפעולתה שלשגויה הינו הסיכון האינהרנטי להרשעה   ,לעומת זאת, "2' סיכון מס"

 היכן שההליך המשפטי אינו חושףגם  עלול להתממשסיכון זה   .הנדרשת להכרעות בתנאי מידע חסר

ההגנה השוויונית על חירות הפרט מחייבת הכרה בחסינות נוקשה ששטיין מדגיש .  ספק גלוי ומאובחן

מבודדת אותו לסיכון מסוג זה  הנאשם חשיפת ."1סיכון מספר "פני שמים מנאמתפשרת על -ובלתי

, "2' סיכון מס"החשיפה ל, זאת לעומת  129.בשוויון פוגעתולפיכך , נושאת סיכוןאינדיבידואלית כיחידה 

                                                           
122
 Rawls , 139, 2לעיל הערה.. 
123
 .461 ,116לעיל הערה  ,זלצברגר-עוז 
124
 Rawls ,139-131. 
125
 .שם 
126
 Each person is to have an":  מאת רולס, ציג גם לאור הציטוט הישיר הבאהאת עקרון החירות המירבית לפרט ניתן ל 

equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar liberty for others"  .62, םש. 
127

 ADRIAN A. ZUCKERMAN, THE PRINCIPLES OF CRIMINAL EVIDENCE 124 (1989)  . הגדרה זו של הספק הסביר
לעבודה כולל דיון מפורט  חמישיהפרק ה.  11הערה  לעיל, דינו של בית המשפט העליון בעניין דמיאניוק-בפסקגם  צוטטה

 .במגמה לתקף את ההגדרה של צוקרמן, בהגדרות מוצעות לסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר
128
 Stein , 122-129, 6לעיל הערה. 
129

, הינו סיכון המוטל כהכרח( סביר)עה מוטעית בהיעדר ספק מאובחן להרש 2' סיכון מס.  ניתן להמחיש את הטענה גם כך 
החיוני ככל אזרח אחר מס נטל הההשתתפות ב.  שכל האזרחים נושאים בו באופן שוויוני" רשעת שוואמס סיכון ה"כמעין 

מתוך מודעות , חשיפתו של נאשם לסיכון קונקרטי של הרשעת שוואב, לעומת זאת.  אינה פוגעת בדרישת ההגינות והצדק
יש משום הטלת מס נוסף מעבר לסיכון ( אתהא דרגת הסתברותו נמוכה ככל שתה)לקיומו של סיכון טעות הגלום בראיות 

 .שם.  על כן הוא מפר את דרישות ההגינות והשוויון.  על כלל האזרחיםהכללי החל 
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המשגה זו  130."הטובה ביותר שניתן להקצות ההגנה" הינההחלה באופן שוויוני על כלל האזרחים 

היא תמלא .  של עקרון ההגנה" מובן החזק"ל וגם הצדקה קוהרנטית, יותר מאפשרת הבנה שלמה

 .לעבודה חמישיבפרק ה, תפקיד מרכזי גם באיפיון טיבה של המחויבות הראשונה

לבין הגנה המתבטאת  (מפני הסיכון כפי שהוגדר) "חסינות מוחלטת"האבחנה בין הגנה המתבטאת ב

חשובה לא פחות .  רך פרשנותו של סטנדרט ההכרעהחשובה לצו" וניתיחשיפה לרמת סיכון שוו"ב

סטנדרט .  השלכתה על סיווגם של התכנים הנוספים המשפיעים על רמת המחויבות להגנה על חפים

 .המחויבויות הנוספות, בהכרח, לא כן  .עקרון החירות האינדיבידואלית האישיתלההכרעה מתקשר 

ההמשגה תכליתה של  -" המקסימין"וכלל ת ההגינות והניטרליות ודריש -" מסך הבערות" .ג

. היסוד של שיתוף הפעולה החברתי כלליקביעת בהיא להבטיח הגינות " תמסך הבערו"ההיפותטית של 

את  ככל הניתן הפרטים רציונאליים ושואפים למקסם כל, היא שמאחורי מסך הבערותהנחה ה

הקריב את האינטרסים שלהם על ל הם אינם מוכנים. ייהם לחיים טוביםהאינטרסים שלהם ואת סיכו

:  בפי רולס) הניטרליותאמצעות בקביעת תנאי האמנה מובטחת ב ההגינות  .מזבח טובת הכלל

"mutual disinterest") .  יתרון על פני האחריםכל זה או אחר  אין לפרטהוא מצב שבו המצב הבסיסי, 

  .יתרונותיהם היחסייםלקבוע את הכללים באופן שיאפשר את ניצול  יםמבקש היו פרטיםשאם לא כן ה

הפרטים אינם יודעים במצב ההתחלתי לפיה הנוספת הניטרליות וההגינות מושגות באמצעות ההנחה 

הם אינם יודעים גם "(.  מזל טבעי"פועל יוצא של )הם המושפעות מתכונותי ,את נסיבותיהם האישיות

כקנה המידה  "כלל המקסימין"נובע  מהנחות אלו  131.ה העתידיתמה יהיו מעמדם וכוחם בחבר

הבחירה הרציונאלית של הפרט תיעשה על יסוד , המסקימין ללפי כל. לקביעת ההעדפה של הפרטים

האויב "תוך צפיית האפשרות שחברה ההוא יבחר את התכנית עבור .  מבחינתו ההנחה המחמירה ביותר

הכללים שייקבעו מאחורי מסך הבערות יהיו , כתוצאה מכך  132.בה מה יהיה מקומו יוכל לקבוע" שלו

כך מובטח שייקבעו .  רהמיטיבים עם החלש ומונעים את הקרבתו למען רווחתם של החזקים יות כאלה

 .לפי רולס" הצדק כהגינות"וזו מהות תורת  –הכללים הצודקים וההוגנים ביותר 

 

עיגונו בדבר  המסקנההראשונה מחזקת את ".  המקסימיןכלל "שתי תובנות עולות בהקשר דיוננו לנוכח 

.  כעקרון של צדק ראשוני שהשלטון מוגבל בהפרתו (ומפני פגיעה בחירות)של עקרון ההגנה על חפים 

עלולה " בחירת האויב"שכן " כלל המקסימין"העדפה זו נובעת במישרין מ  133.מפורשות כךסביר רולס ה

ירצה , האדם הרציונאלי שאינו יודע את מצבו העתידי  .מפשעלהציב את הפרט במצב של הנאשם החף 

את רובן של הטענות נגד מנטרל כלל המקסימין .  צדק אינטואיטיבי-של אי זה מצבלהבטיח הגנה מפני 

העדפה נובעת גם בעקיפין ה".  החייל הנופל למען ארצו"עקרון העדיפות ברוח המשל של פיילי על 

חברתי שאותו מבקש רולס האו " טבעיהמזל החוסר "תאם גבוה בין שכן קיים מ, "כלל המקסימין"מ

מחקרים סוציולוגיים .  א בוצעהלבין הסיכוי לעמוד בסכנה להיות מורשע בגין עבירה של, לנטרל

                                                           
130
עקרון זה משליך לא רק על המחויבות . 125, שם. "Equal Best Protection" –התיאוריה של שטיין כוללת את עקרון ה 

 המחויבותכגון , אלא גם על המחויבויות הנוספות, ף ההליךלהקצאת סיכוני המשגה ועל סטנדרט ההכרעה בסו
דגיש לעת עתה א.  באתייחס בפרק הלהיבט זה בתיאוריה של שטיין א.  תאפיסטמי-תהראייתיהמחויבות הפרוצדוראלית ו

, מאפשר התאמה לנסיבות חברתיות, למושגי הצדק של רולס גם כןהמתקשר , "הגנה השוויונית המיטבית"שהדרישה ל
בהתייחס , התאמות אלה משפיעות על רמת ההגנה לחפים.  ליות ועובדתיות ולמדינות הקצאת המשאבים החברתיתכלכ

 .למחויבויות הנוספות שמעבר להקצאת סיכוני המשגה
131
 Rawls,  16-12 ,2לעיל הערה. 
132
 .133-134, שם 
133
 .("priority of liberty") " עדיפותה של החירות:  "בלשונו של רולס.  135, שם 
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.  ל האזרחיםכלפי כל באופן שוויונילמעשה ים מלמדים שסיכון הרשעת החפים אינו חל יוקרימינולוג

הקושי להעמיד והן מבחינת  מלכתחילה הן מבחינת הסיכון לעמוד לדין – מוחשי יותרנוטה להיות הוא 

; נאשמים חסרי אמצעים:  עבור נאשמים חלשים – שמחירה לא מבוטל ,אל מול ההאשמות הגנה יעילה

בעלי חולשות אישיותיות כאלה ; חברתיות מסוימות-חברי קבוצות תרבותיות; בני המעמדות הנמוכים

מאחורי מסך הבערות  לאורו של כלל המקסימין יש לצפות לדאגה, בהיבט הזהגם   .ב"כיוו; או אחרות

 .להגנה ממשית על חפים

 

בשיקוליו , לא יוכל הפרט להתעלם" כלל המקסימין"לפי .  ומסייגת, היא הפוכה שנייההתובנה ה

אין צורך .  לפגיעת הפשיעההוא יהיה מועד , שבמקומו בחברה העתידיתגם מן האפשרות , םיהרציונאלי

את  סיבות החברתיות או האישיות המגבירותלהתעמק בשאלה אלו הן קבוצות האוכלוסיה או הנ

שכנדבך חיוני בקביעת  להניח יש ,מכל מקום  134.אך ברור שישנן כאלה, הפשיעה סכנתל חשיפהה

שלטון לספק הגנה יבקשו הפרטים להותיר די גמישות שתאפשר לרשויות ה, העקרונות שביסוד החברה

לנוכח טבעו , המגבלה הדאונטולוגית על ענישת חפים מפשע.  מפני איום הפשיעה יעילה על חירותיהם

עליה לבטא את .  מוחלטת פיכךלא תהיה ל, פי שהוסבר בפרק הראשוןכהאינהרנטי של ההליך הפלילי 

לקיום  –ויות הפרט לא רק כאינטרס חברתי אלא לנוכח תכלית ההגנה על חיר -האינטרס החיוני  

 .מערכת יעילה של אכיפת הדין הפלילי

 

פסיכולוגיות , מגבלות של ידע והנחת כמה שפחות הנחות עובדתיות -" מסך הבערות" .ד

בהתייחס לשאלת ההעדפה של , אל המחלוקת שבין ריימן לבין ואן דן האג כעת ניתן לחזור -ונסיבתיות 

 .לאורה הקטנת הסיכון להרשעת חף על פני הקטנת הסיכון ליפול קורבן לפשע שלו "איזורי בטחון"

לא רק את .  מונע קביעות נחרצות באשר למידת מובהקותה של העדפה זו" מסך הבערות", להבנתי

כוחם ותכונותיהם השכליות והפיסיות אין הפרטים יודעים מאחורי מסך , מעמדם החברתי העתידי

, כגון רמת החששות או שנאת הסיכון)דעים את נטיותיהם הפסיכולוגיות הם גם אינם יו.  הבערות

, מה תהא נטייתם הדתית; הם לא יודעים מה יהיה מבנה אישיותם(.  ב"כיוו, אופטימיות או פסימיות

מאחורי   135.הם אינם יודעים מה תהיה תכנית החיים שלהם  ;הפוליטית או המוסרית, הפילוסופית

מעבר להעדפת , לכן  136.ה של תיאוריה מסוימת של מוטיבציה אנושיתאין הנח גםמסך הבערות 

מתבקש להכיר בכך שהאמנה החברתית תותיר מקום רחב מספיק לדיון , של החירות מירביהמימוש ה

הדיון הקשור להיבטים שונים של רמת ההגנה על חפים אל מול .  בגדרה, ואף פוליטי, נורמטיבי-מוסרי

 .שחיוני לאפשרו, התכלית של הבאת עבריינים על עונשם הינו דיון מן הסוג הזה

 

אף כאן המידע .  וכך גם ביחס לסוג ומצב החברה העתידית שבה יחיו, האישיותכך ביחס לתכונותיהם 

על ; פוליטי  במדינה שבה יחיו-הם אינם יודעים דבר על המצב החברתי, כאמור.  שבידי הפרטים חסר

  137.אפילו לא באיזה דור או תקופה יחיו; על רמת ההתפתחות היחסית שלה;  מצבה הכלכלי והתרבותי

                                                           
134

היכולת , מעמד ויחסי תלות, רמת ההגנה עליהן, מבחינת כוחן החברתימועדות זו עשויה להתייחס שוב לקבוצות חלשות  
מצד .  מיעוט נרדפותועד לקבוצות , לדוגמה, פגיעה מיניתהחשופות ל מנשים -' רמת הסיכון בסביבת החיים וכו, להתגונן

יחס ללחימה בפשיעה מאפיינת בדרך כלל את חברי הקבוצות החזקות והמבוססות הגישה השמרנית והתקיפה יותר ב, שני
  (.בעלי הממון)

135
 .112, 2לעיל הערה , Rawls' ר 
136
 .112, שם 
137
 , 134, 119, שם 
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, ובכלל זה שיעור הפשיעה השורר במדינה מצד אחד –אין להם כל ידע לגבי ההסתברויות  ,כפי שציינתי

, במיגור הפשיעה ההצלחה של מערכת המשפט-ושיעורי ההצלחה או אי, ומידת הדחק והסכנה לאורו

באפיון סדר הצרכים והעדיפויות של אלו גורמים בעלי זיקה הדוקה לדיון הפוליטי המעשי .  מצד שני

אם הסקנו שסביר הפרטים יחפצו להותיר מקום לדיון מחודש ואקטואלי בהעדפותיהם   .החברה

בוודאי שיחפצו להותיר מקום לדיון , דעותיהם ותכניותיהם, בנטיותיהם, בהתחשב במצבם האישי

   .שכזה בהתחשב במצב החברה שבה הם חיים ובעיותיה הבוערות של התקופה

 

רולס מדגיש חמישה  -ברסאליות לעקרונות דרישת התחולה האוני -" מסך הבערות" .ה

  138.ראשוניים המוגנים בגדרה של האמנה החברתיתההכרה בעקרונות צורך ל הדרושיםמאפיינים 

תנאי התחולה   .את הדרישה לתחולה אוניברסאלית הדיון הנוכחילהזכיר בהקשר  חשובביניהם 

ה של דרישת ותמשמע. קטגוריהאוניברסאלית שאוב ישירות מתורתו של קאנט והציווי ה

את ההנחה ;  (שאינם יורדים לרזולוציות מורכבות)את פשטותם של העקרונות  תהאוניברסאליות כולל

שתחת הנחות אלה העקרון לא יסתור או  הדרישה היא.  פיהם בכל עת וללא תנאי-לנהוג על שעל כולם

התאגדות ה יס שלמצב הבסב  :חשובה לדרישת התחולה האוניברסאלית נפקות  139.יביס את עצמו

הם יעדיפו להותיר גמישות להתאמת .  יימנעו הפרטים מלכבול את ידי המדינה מעבר לצורך לחברה

 .בעיות מעשיותהתמודדות עם העקרונות לנסיבות קונקרטיות ול

 

עיגונם של הדרישה ל הואש, דרישת האוניברסאליות מתחברת להיבט נוסף בפילוסופיה של קאנט

תלויים אינם , לפי רולס, החברתיתהעקרונות שביסוד האמנה   140.התבוני בהליךעקרונות היסוד 

משפט אחד .  משותפות לכולםהמסקנות הכרחיות הנובעות מן התבונה  בחינתהם ב.  בהשקפת עולם

ניתן להתבונן על ההסכמה במצב המקורי מנקודת המבט של אדם : "שכותב רולס מבטא זאת היטב

שאלות וקונפליקטים שלא ניתן להניח קיומו של , הכיוון ההפוך מן  141".אחד הנבחר באופן אקראי

הראוי או לאופן ההתמודדות איתם ושנקודת האיזון לגביהם עשויה להשתנות  לפתרונם יחסקונצנזוס ב

 .ייכללו בין עקרונות הצדק הראשוניים לא, מעת לעת

 

האמנה החברתית איננה חובקת  -המינימליזם של התיאוריה והותרת מקום לחקיקה פרטנית  .ו

באופן  מינימליסטיתהינה התיאוריה  ,להיפך.  כל ואינה מתיימרת להסדרת כלל הסוגיות והפרטים

לקונקרטיזציה של העקרונות בהתחשב  ,במכוון, כר נרחבהבהרה זו מחייבת הותרת   142.מוצהר

שבפניהן י החברה ובבעיות במשאב;  בצרכי העתים;  בתפיסות עולם מוסריות ובעמדות פוליטיות שונות

                                                           
138

.  וסופיות, הכתבת סדר קדימויות בין תביעות מתנגשות, פומביות, תחולה אוניברסאלית, חמשת התנאים הינם כלליות 
 .113-112, שם
139
 .114, שם 
140
 .462 ,116לעיל הערה  ,זלצברגר-עוז 
141
 Rawls , 122, 2לעיל הערה. 
142

בעיניו ובעיני , עיקר חינה של תורתו:  "461' בעמ.  בסקירתה את תורתו של רולס, זלצברגר-ידי עוז-נקודה זו סוכמה על 
משתתפי המצב :  "464' עמבו, ..."בחיפוש אחר שכבת הסלע הדקה של הסכמה כללית, הוא דווקא במינימליזם שלה, מצדדיו

מפני שעקרון , רולס אינו תובע מהם פרטנות יתר וחקיקה קונקרטית.  הראשוני ינסחו אפוא עקרונות כלליים לחברה צודקת
אך העקרונות שיפיקו יצוריו המופשטים ממצבם .  הוודאות יאפשר רק קווים מנחים לבניינה של חברה מדינית ממשית-יא

התבונה תכתיב להם עקרונות .  השוויון האנושי הנצחי-אינטרסנטי שלהם והן את אי-המופשט ישקפו הן את השוויון התבוני
 ".סירוב להקרבה של כל פרט על מזבח הרבים או הכלל –אליזם האינדיבידו, זהירות יתר –האנוכיות , של צדק כללי
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  143.מאוחרת יותר הביתר שאת בכתיבחידד רולס אף וכך , במקורהתיאוריה כך הוצגה .  היא ניצבת

היא שבצד היבטים של עקרון ההגנה על חפים המובלעים כעקרונות , לפיכך, המסקנה הסבירה

, קונקרטיים, אחריםנותרים היבטים , ראשוניים של צדק בגדרה של האמנה החברתית כפי שהוסבר

 (.גם כלכלי)פוליטי וציבורי , פתוחים לדיון נורמטיבי, שת בפועלמהמשפיעים על רמת ההגנה הממו

 

 מסקנות - מעמדו של עקרון ההגנה על חפים לאור תיאוריית הצדק של רולס  3.5.3

ה של את המסקנות העיקריות באשר למעמדו של עקרון ההגנה על חפים מפשע בגדר כעת אוכל לסכם

 .תיאוריית האמנה החברתית הרולסיאנית

עקרון ראשוני של כהאמנה החברתית מעגנת את עקרון ההקצאה השוויונית של חירויות היסוד   (1

עקרון העדיפות ונובעת אכן מצדיק את עיגונו של עקרון החירות האישית המירבית .  צדק והגינות

זכות זו .  לא בצעהוא מורשע בעבירה שממנו ההכרה במובן חזק של הזכות של אדם שלא להיות 

 התורתי מהוה את הבסיסהיא גם .  יקולים של תועלת הכללפגיעה או צמצום משחסינה בפני 

 .גדרה הדבורקיאנית שהוצגה ונדונה לעיללה וההשראה

את .  המניעה איננה מוחלטת.  ביחס להרשעת חפים האמנה החברתית מציבה מגבלה דאונטולוגית (2

בין השאר בהתאם , להבין ינכון לדעת, החסין בפני שיקולי התועלת, של ההגנה" מובן החזק"ה

המגבלה הדאונטולוגית .  אלכס שטיין בין שני סוגי הסיכון הנבדלים להרשעת שווא הציגלאבחנה ש

ללא קשר לדרגת ההסתברות וזאת , מאובחן9ויחלה ביחס לסיכון ההרשעה המוטעית לנוכח ספק גל

מעבר לסיכון , שוויוני-שכן חשיפת הנאשם לסיכון הטעות מטילה עליו סיכון בלתי, של האשמה

 .שבו נושאים כלל האזרחים, ההכרחי לעצם פעולתה של מערכת המשפט

לי כל.  סטנדרט ההוכחהאינו מתמצה במחויבות להוא נו מוחלט ונעקרון ההגנה על חפים אי (3

משפיעים במישרין על רמת , וכן היבטים נוספים, מדיניות רבים והמשאבים ההליכיים המוקצים

מאובחן ועל רמת המאמץ 9שפיעים על היכולת לעורר את הספק הגלוימ הם . הסיכון להרשעת חפים

תלויה , כמדיניות חברתית, רמת ההגנה על חפים.  ותשומת הלב המושקעים כדי לחשוף אותו

:  שאינם ידועים ואינם מוכרעים בשלב גיבושה של האמנה החברתית, בים ומשתניםבגורמים ר

וגם , צרכי העתים, אופי החברה, רמת התפקוד של מערכת המשפט ומשאביה, שיעורי הפשיעה

היבטים אלו אינם .  בהשקפות עולם שונות באשר לאיזון הנכון בין התכליות של ההליך הפלילי

לרבות השפעה של שיקולים , פוליטי-ל האמנה ונתונים לדיון ציבורימוגנים באופן חזק בגדרה ש

כללים מוסריים "היבטים אלו נקשרים ל.  זהו היבט שנעדר לעתים קרובות מן השיח.  תועלתניים

 .שלגביהם מאפשרת האמנה החברתית הנכרתת מאחורי מסך הבערות חופש וגמישות" משניים

 עקרוןהגנה על חפים אשר אינם נכללים בעקרון על התכנים המשפיעים על רמת המחויבות ל (4

.  חולש עקרון ההקצאה השוויונית וההוגנת, הראשון של הצדק ובמובן החזק של עקרון ההגנה

                                                           
143

בכתיבתו המאוחרת יותר  (reflective equilibrium)" המאזן הרפלקטיבי"זלצברגר מציינת את חיזוק התפיסה של -עוז 
עמדותינו המוסריות טעונות הליך תמידי של התאמה הדדית בין השקפות ספציפיות לבין עקרונות כלליים ולבין .  "של רולס

, "תיאוריה של צדק"בדרך זו מרכך רולס מעט את הנוקשות הפילוסופית שנקט ב, מבנים תיאורטיים כגון האמנה החברתית
 Jurgen)ד לטענתו של הפילוסוף הליברלי הגרמני יירגן הברמס יש כאן ה.  הגותית בעולם הממשי-ומציע דינמיקה פוליטית

Habermas )462, שם  ".שהחירות מעוגנת במרחב ציבורי פעיל ותוסס. 
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אך גם לגביהם , בהתקשר לתכנים אלו נתונה רמת ההגנה על חפים לעדכון והתאמה מעת לעת

על הנשיאה  .כלפי כלל האזרחיםהשלטון מחויב להבטיח יישומם של מדיניות וכללים שוויוניים 

 .להיות שוויונית, בכל מקרה ולכל הפחות, בסיכון

של עקרון ההגנה לבין רכיבי " המובן החזק"התובנות הללו מבססות ומדגישות את האבחנה בין  (5

כבסיס " צבר המחויבויות"בכך הן מובילות במישרין למודל .  המחויבות שאינם מוגנים באופן חזק

 .של שיטת המשפט להגנה על חפים מפשע לתיאור המחויבות

 

 "אינטרסים"לבין " זכויות"נה בין טיעון האבח  3.3

על הכרה במעמדם  ותבוססמשל דבורקין " תורת הזכויות"של רולס ו" ותוגנהצדק כה"תיאוריית 

.  תלויה ואיננה מוכפפת לשיקולי תועלת הכלל-שהמחויבות כלפיהם בלתי, המובחן של זכויות ועקרונות

" האמנה החברתית"תיאוריית נובע מ י להצדקה זו לעקרון העדיפותהעיגון העיקרש סברתיה

לבין " אינטרסים ציבוריים"פרספקטיבה נוספת תאפשר חקר נוסף ביחס לאבחנה בין  . הליברלית

בין פגיעה בזכויות המבדיל מהו קו הגבול  כאשר השאלה המרכזית הינה , "זכויות חוקתיות מוגנות"

 ?  לכבוד או לקניין לבין פגיעה באינטרס הציבורי בהגנה על ערכים אלו, לשלמות הגוף, לחייםהמוגנות 

השאלה נשאלת כשאלה של פרשנות חוקתית המתעוררת לנוכח הצבת התכליות שבבסיס ההליך הפלילי 

בהקשר של ההכרעה בהליך הפלילי ניצבים .  חירותו של הפרט הינה זכות חוקתית מוגנת.  זו מול זו

הטיעון האנאליטי והנורמטיבי שאפנה לבחון כעת מחייב לאפיין את .  כנגדה תכליות וערכים חשובים

ת ההגנה על עוצמאבחנה בין שתי תביעות אפשריות לסיוגה של  הוא מחייב. מעמדם של השיקולים הללו

ת לעומת תביעה המבוסס, "אינטרסים חברתיים"תביעה המבוססת על :  חפים מפשע במסגרת ההליך

.  מוסרית וחוקתית -שתי התביעות נבדלות זו מזו מהותית .  על זכויותיהם של נפגעי העבירה

ת המחויבות להגנה על חפים מפשע עוצמפרספקטיבה זו תולה את ההצדקה לעקרון העדיפות ואת 

דיון בגישות לדיון זה בהכרח יחפוף במידה מסוימת .  בסיווג המעמד הנורמטיבי של התביעה שכנגד

הוא מאפשר לחדד מזווית נוספת את ההצדקות לעקרון העדיפות ולהציע .  סריות שהוצגו עד כההמו

 .יבמונחי האיזון האנכי החוקת, אמנם גמיש יותר, מובן אפשרי נוסף למגבלת הענישה הדאונטולוגית

 הטיעון הבסיסי  3.3.3

אייל ואמנון רייכמן קווים לשרטוט הגבול בין פגיעה בזכות -הציעו אורן גזל חשובבמאמר מקיף ו

הצדקות את האגב כך סקרו המחברים גם   144.גרידאציבורי הלבין פגיעה באינטרס  חוקתית מוגנת

המצבים בהם מתעוררת החובה  לאפיין את המאמר חותר.  שני סוגי הפגיעהלאבחנה בין העיקריות 

כבוד האדם :  שבחוק יסוד פסקת ההגבלה ולהתנות כל פגיעה בה בתנאי תהגן על זכולהחוקתית 

אינה מעוררת את הרף החוקתי  החלטה השיפוטיתולהבדיל בינם לבין המצבים שבהם ה, וחירותו

כזכויות " אינטרסים" הצגת נימוקים מבוססי שלנפוצה השגיאה ה מדגיש אתמאמר ה.  המחמיר

משקלה של זכות חוקתית מ "קיזוז"ל לעתים קרובות תמשמשאנאליטית זו -שגיאה פרשנית 145.מוגנות

                                                           
144
 .(2211) 12מא  משפטים, "אינטרסים ציבוריים כזכויות חוקתיות", אייל ואמנון רייכמן-אורן גזל 
145

 2316915פ "בית המשפט העליון ביחס למחלוקת שהתעוררה בדנהמאמר כולל עיון ביקורתי בגישות הנבדלות של שופטי  
:  באותו פסק דין מפורסם נדונה שאלת ההשלכה של חקיקת חוק יסוד.  (1115) 591( 4)מטד "פמדינת ישראל ' גנימאת נ

 שעהבשלב שבטרם הררותו יועל האיזון בין משקל ח, רותו על העילות למעצרו של נאשם עד תום ההליכיםיכבוד האדם וח
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 חוקתיות לביןבין זכויות  טיעון המוצא הינו שיש להגדיר את היחס  .הפגיעה בהבאופן המקל על  מוגנת

אייל ורייכמן מבקרים את טשטוש האבחנה בשיח -גזל  .איזון אנכיכיחס המחייב אינטרסים ציבוריים 

 147:הקשר של האיזון החוקתיבטענתם המרכזית מציעה אמות מידה להכרה בזכויות   146.שיפוטיה

קמה רק כאשר למולה עומדים , היסוד-הקבועה בחוק, החובה החוקתית של המדינה"

אשר הפעולה ששוקלת , בעלי שם וזהות מובחנים, נשאי זכות מסוימים ומוגדרים

כדי לבסס פגיעה   .ישירות וברמת וודאות גבוהה –אישית  –המדינה צפויה לפגוע בהם 

ואין די להראות גידול ( אפילו אם הם סבירים)בזכות אין די בשרטוט תרחישים אפשריים 

כל עוד זהות הנפגע .  שולי בסיכון הנשקף לזכויותיה של קבוצת אנשים נרחבת

וכל עוד , ר דיוכל עוד מתווה הפגיעה אינו ברור וישי, הפוטנציאלי אינה קונקרטית דייה

ולפיכך אף )אין לפנינו פגיעה בזכות חוקתית מוגנת , הסבירות לפגיעה אינה גבוהה מספיק

משפטית המוטלת על המדינה להגן מפני פגיעה בזכות -אין מתעוררת החובה החוקתית

אין פירוש הדבר שהמדינה מנועה במקרה כזה מלקדם את האינטרס הציבורי (.  כאמור

כמו כן אין משמעות הדבר שהמדינה .  שלמות הגוף או הקניין, חייםשבשמירה על ערך ה

אולם .  מנועה מלפגוע בזכות חוקתית מוגנת כדי להגן על אינטרסים ציבוריים כאמור

                                                                                                                                                                                
 באופן רחב יותר. (עבירות גניבות רכבים –בנסיבות המקרה " )מכת מדינה"לבין ההגנה על הציבור מפני עבירות המסווגות כ

נדונה שאלת טיב האיזון בין חירותו של הנאשם לבין חובת המדינה להגן על אזרחיה מפני סכנת הפגיעה בזכויותיהם 
ניצבות , כנגד חירותו של הנאשםשקבע  הנשיא שמגר.  מובחנות ביחס לסוגיהדעות השופטים הציגו שלוש עמדות .  ובקניינם

עם חקיקת חוק היסוד גבר משקלם של , לדידו, לכן .מעמד חוקתי שגם להן, ן העבירותמ זכויות הנפגעים הפוטנציאלים
הבשורה שבחוק היסוד , לגישת הנשיא שמגר  .הערכים המוגנים משני הצדדים מבלי שנוצר שחל שינוי בנקודת האיזון

עם עליית משקלה של הזכות שלא להיפגע מעבירות עשויה להיטען :  ואף זאת".  נועדה לכל החברה ולא רק לעבריינים שבה"
ת בתי גישבשינוי  לא התחייב לאור חוק היסוד, לדעת שמגר.  רים דווקאיש להרחיב את השימוש במעצכי , הטענה ההפוכה

, שם.  האיזון הנדרש הוא בין זכות הנאשם לבין זכויות הפרטים שבחברה .עד תום הליכים המשפט לעניין התנאים למעצר
נורמטיבית שונה בתכלית המדגישה את חשיבות האבחנה בין זכויות -הביעה דעה עקרונית השופטת דורנר.  621-622' עמ

הפרטיים המאוגדים בערך הכללי של הקניית מעמד של זכות יסוד למכלול האינטרסים "לדבריה   .מוגנות לבין אינטרסים
עשויה להביא לשלילת המשמעות של זכויות היסוד של הפרטים , הנשיא שמגר, שעליה רומז חברי', שלום הציבור'

הם באיזון בין הצרכים הבסיסיים של , ועניינו של חוק היסוד, עניינה של תורת זכויות היסוד של האדם.  האינדיווידואליים
אין כדי לשלול את , וצורכי הציבור מגלמים את צורכי הפרטים, בכך שהציבור מורכב מפרטים.  ציבורהפרט לבין צורכי ה

, שם".  שעליה מבוססת תורת זכויות היסוד של האדם מעיקרה, הדיכוטומיה האמורה בין צורכי הפרט לבין צורכי הכלל
שתלתה את השאלה בקיומה , עמדת בינייםנקט ב( פ"השונה במעט מדעתו בבש, בפסק דינו בדיון הנוסף) הנשיא ברק.  645

המביאה , גם לדידו ההגנה על נפגעי עבירות זכתה למעמד חוקתי.  לקורבן הספציפי( אם ישוחרר הנאשם)של סכנה צפויה 
אולם שאלת כבוד הקורבן אינה מתעוררת לנוכח סכנה כללית כלפי , לעתים להתנגשות בין כבוד הקורבן לכבוד הנאשם

גם דעות  אייל ורייכמן-קרו גזלס, גנימאתבר לדעות שהובעו בעניין מע. 651, שם.  בלבד( פוטנציאליים)ח קורבנות בכ
לפיהן עם חקיקת חוק היסוד נתחזקה לא רק ההגנה על זכויות הנאשם אלא גם ההגנה על  ,נוספותמייצגות שיפוטיות 

 249, 239( 6)ד נח"פ, מדינת ישראל' חורב נ 1132921פ "בין השאר דברי השופט לוי בע' ר.  זכויותיהם של נפגעי העבירה
' פלוני נ 4912921פ "ע;  (הטלת מאסר עולם על קטין שרצח מתיישבת עם ההגנה על זכותו של קורבן העבירה לחיים( )2224)

( 2225) 144, 134( 5)ד נט"פ, מדינת ישראל' ליבוביץ נ 1911924פ "וכן ע( 2221) 625-626, 514( 1)ד נו"פ, מדינת ישראל
 –המשפטי הפלילי  "יהודית קרפ ' רכן  ; (החמרה בדינם של עברייני מין כדי להבטיח הגנה לכבוד האדם של נפגעי העבירות)

(:  1115) 122, 64מב הפרקליט " כובד האדם וחירותו: יסוד-קונסטיטוציונליזציה לאור חוק:  יאנוס של זכויות האדם
כבוד האדם וחירותו נשתנו עמו גם הנקודות הגיאומטריות של האיזונים במשפט : יסוד-שעם חקיקתו של חוק... אפשר"

  ".גם את עשיית הצדק עם נפגעי העבירה, בעניין הטבוע בשיטה, המקדמים, הפלילי ונוצרו משקולות חדשים במאזני הצדק
, חוקתית למנוע עבירות בהקשר הפלילי תאפשר חובה, למשל:  "ברק עמדה קרובה יותר לזו של שמגר' בספרו הביע פרופ

ייתכן שנגיע למסקנה כי משזכתה , לדוגמה, היסוד כחרב נגד הנאשם ולא רק כמגן-להשתמש בחוק, המוטלת על המדינה
וכדי למנוע את הסיכון הנשקף לזכות זו יש לעצור את , יתר-יש לתת לה משקל, זכות הנפגע לחייו ולכבודו להגנה חוקתית

היסוד יכולה לשמש הצדקה לצמצום זכות של נאשם בפלילים לחקירה נגדית בשל -קת חוקחקי, על פי גישה זו.  הנאשם
את הרחבתה של הפגיעה בחירותו של הנאשם ממאסר כדי להגן על , על פניו, גם אין לשלול.  החובה להגן על פרטיות העד

(.  1114) 365, שנות חוקתיתפר –כרך שלישי  :פרשנות במשפט ,אהרן ברק".  כבודם של נפגעי עבירה בפועל או בכוח
לביטויים רטוריים ;  מתוך הצבעה על הבעייתיות שבו, זההאבחנה בין זכויות לבין אינטרסים נועדה לנטרל קו מחשבה 

( 4)ד מח "פ, ישראל מדינת' נ פלוני 3252914 פ"דנבין השאר ' בפסיקה אודות הכלת זכויות קורבנות העבירה בחוק היסוד ר
 12' פס, (1113) 661( 3)מז ד"פ, יחיא' חג 'נ ישראל מדינת 4312911 פ"דנ ;שמגר השופט של דינו-לפסק 9' פס, (1114) 591

עוד ;  "בכוח הקורבנות ושל למעשה הקורבנות" של זכויותיהם על לשמור הצורךהמזכיר את  שמגר הנשיא של דינו-לפסק
 (.2222) 411 יזמחקרי משפט " הזכויות החוקתיות של הקורבן"ראה עמנואל גרוס 

146
בטחון "הוראה על מעצרו של נאשם עד תום ההליכים בעילה של :  דוגמאות להקשרים שאליהם מתייחסים המחברים 

הגבלת כניסה של תושב שטחים לישראל או מניעת ;  ה על קניינם של קורבנות פוטנציאליםנלצורך הרתעה והג, "לציבור
-גזל.  ב"וכיו, אלפקעת זמן מסך לצורך עדכון על נפילות טילים על ישה ; איחוד משפחות משיקולים של הגנה על הבטחון

 .144לעיל הערה , אייל ורייכמן
147
 .11 ,שם 
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ולכן , שלמות הגוף או הקניין היא הגנה על אינטרס ציבורי, במקרה כזה ההגנה על החיים

עשות תוך עמידה בדרישות פסקת פגיעה בזכות החוקתית לצורך קידומו חייבת להי

 [ההדגשה במקור".  ]ההגבלה

אני .  וגו ובהצדקתוובאופן סי, בסטנדרט ההכרעה הפלילי אינו עוסק כלל שהמאמר הנזכריש להדגיש 

מבססים פרשנות  ופיתוח הנימוקים שביסודו טיעון האבחנה בין זכויות לבין אינטרסיםסבור כי 

של המחויבות להגנה על חפים ולטיבה של מגבלת הענישה  אפשרית נוספת ומובחנת למובן החזק

תביעות מכח אינטרסים הן  עשוי לעורראדגיש מן ההתחלה כי הדיון בעקרון העדיפות .  הדאונטולוגית

 .שום כך ישנה חשיבות לאבחנהמדווקא  .לכאורה, והן תביעות מכח זכויות

 האבחנה וההצדקות לה  3.3.3

אינטרסים "ו" זכויות מוגנות"הראשונה הינה ש. לטיעון מוצאהשלוש הנחות טעונות הבהרה כנקודת 

עשויים להתקשר לאותן תכליות " אינטרסים"ו" זכויות.  "הינם בעלי מעמד נורמטיבי נבדל" ציבוריים

 תורתאבחנה זו היא המקנה משמעות ל.  יתדווקא בשל כך ישנה חשיבות רבה לאבחנה הנורמטיבו

תיאורטית ניתן לתאר כל מבחינה היא ש שנייהההנחה ה.   לייחודה של ההגנה החוקתיתו זכויות הפרט

מכאן הפתח להצגתם של אינטרסים   .הננקטת הפשטהההרי זו שאלה של רמת ש ,ותאינטרס כזכ

לכן ישנה חשיבות רבה להעמדתה של האבחנה על .  כזכויות באופן המחליש את ההגנה החוקתית

שעל אמות המידה לאבחנה להיגזר מן ההצדקות  נההי נחה השלישיתהה  .מושגית-נורמטיביתתשתית 

  .לה

9 הצדקות מוסריות:  לאבחנה בין זכויות לבין אינטרסים שלושה סוגי הצדקותב דניםאייל ורייכמן -זלג

המבוססות על הדגשת , והצדקות מוסדיות; פוזיטיביסטיות-הצדקות משפטיות; תורת משפטיות

ההצדקות הפוזיטיביסטיות אינן מעניינה של .  בות הביקורת השיפוטית על פעולת הרשות המנהליתחשי

אפנה לפיכך לבחון את הרלוונטיות   .החותרת לבירור אנאליטי שאינו מבוסס על השיח הרווח, עבודה זו

 .וההשלכה של ההצדקות המוצעות על הדיון במעמדו של עקרון ההגנה על חפים מפשע

הראשונה .  מובאות לתמיכה באבחנה בין זכויות לבין אינטרסים, מצטברות, קות מוסריותארבע הצד

 פגיעהלאפשר " מחדל שעשוי לבין" בזכויות פגיעה"כאבחנה בין מעשה של המחברים ידי -מכונה על

גדולה מזו של אדם אחריותו המוסרית של הגנב  ,כך למשל  148.(doing and allowingבין " )בזכויות

כוחה של  בהתייחס לדיון בעקרון העדיפות.  למעשה הגניבה ואינו מתערב כדי למנוע אותונחשף ה

מעשה לבין מחדל תלוי תוקף האבחנה המוסרית בין .  או למצער מוגבל ביותר, נו משכנענאבחנה זו אי

וסרית את שאלת האחריות המ הניקח לדוגמ.  שאלת קיומן של מחויבויות מקדמיותבאופן הדוק ב

מחדלו של אדם זר מלסייע קיים הבדל ברור בין מידת החומרה שתיוחס ל. אדם הגווע ברעב להאכיל

המוסר והמשפט  .לדאוג לתזונת ילדיו תוהאחריות של הורה שאינו מקיים חובחומרת לבין , לרעב

גם ניתן לטעון ש.  שכנגדה אחריות ההורה האחראי לשלומם ולבריאותם, של הילדים זכותםב מכירים

ישנה מחויבות יסודית להגן על זכויות אזרחיה באמצעות קביעת  ,מעצם תכלית קיומה ,למדינה

מוסרית לנוכח  משמעות נושאהכשלון להעניש עבריינים .  ביעילות איסורים פליליים ופעולה לאכיפתם

כי החובה לפעול למימוש  לעיל הסברתי.  התלות והקרבה, מתוקף יחסי האמון לפעול החובהקיומה של 

                                                           
148
 ,THICSE114 Doing and Allowing, Samuel Scheffler ;(2004) 215 בין השאר ל , תוך הפניה, 112, אייל ורייכמן-גזל 

 SHELLY KAGAN, NORMATIVE ETHICS 94-100 (1998). 
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האבחנה בין מעשה לבין מחדל מתבררת .  אפקטיבית על האזרחים נובעת מן האמנה החברתית הגנה

 149.לתיקוף עקרון העדיפות ובלתי מספקת כשלעצמה, כפשטנית פואא

 Intending and) צפויותבחנה בין כוונות לבין תוצאות אמבוססת על  שנייהההצדקה המוסרית ה

foreseeing). אולם אין לו זכות בעלת משקל , לאדם זכות מוסרית שלא יפגעו בו בכוונה:  "לפי הטענה

  150".אף אם הפגיעה מאותן פעולות צפויה, דומה כי הוא לא ייפגע כתוצר לוואי של פעולות אחרות

באשר עלול להשתמע , הבחנה זו מביסה את עצמה בהקשר הדיון במחויבות להגנה על חפים מפשע

, ואם כך, ות מוגנתמודעת של חף מפשע מייצגת פגיעה באינטרס גרידא ולא בזכ-שעה בלתיממנה כי הר

אזכיר כי הגדרת השאלה במוקד הדיון בעקרון   .תועלתני ככל שיקול אחר שקלולהרי שהיא ניתנת ל

אל .  האבחנה הפשטנית המבוססת על המניעאת העדיפות במונחי המודעות לנטילת סיכון נועדה לנטרל 

 .האבחנה אין להידרש אפוא גם לצורך אפיון הזכות המוגנת או השיקולים כנגדה

על בחנה אוה 151בחנה על בסיס ישירות הפגיעהאה:  שתי ההצדקות הנוספות הן היותר משכנעות

מייחדות את הזכות מן האינטרס הצדקות אלה   152.מסויםמת הוודאות של הסיכון לפרט רבסיס 

של המדינה לבין הפגיעה ( או המחדל)בין הפעולה  הסיבתית רמת הזיקה בחינה של על יסודהכללי 

, כדין פגיעה היפותטית אפשרית, בפרט מסוים, קונקרטית, וודאית, אין דין פגיעה ישירה . הנגרמת

.  כלפי נפגעים שאינם מסוימים, (חיצוניים)המותנית בהשתכללותה של שרשרת של גורמים סיבתיים 

לאמנה החברתית ולהקצאה  התייחסב מתקשרות לדיון לעיל הללוצדקות ההש אני סבורבעיון נוסף 

הוודאות , בחנות המבוססות על ישירות הפגיעהאה.  בגדרה (וכנגדן הסיכונים)השוויונית של הזכויות 

לבין הסיכון , שבה ומסוימות הנפגע ממחישות את ההבחנה בין בידודו של הפרט כיחידה נושאת סיכון

תרגום ישיר של עקרון ההקצאה  זהו למעשה  .הפרטים בחברה באופן שוויוני לים כלהכללי שבו נושא

להבחנה בין " ההצדקות המוסריות"ש, ניתן לסכם אפוא  .השוויונית המקסימלית של חירויות היסוד

קיומה של מגבלת בדבר , עד כה אינן מוסיפות במהות למסקנות הדיון, םזכויות מוגנות לבין אינטרסי

בהמחשה או נדמה כי מדובר .  הנובעת מן האמנה החברתית( תועלתנית-אנטי)ונטולוגית ענישה דא

ככל שההתייחסות היא אל עקרון , כוחן של ההצדקות הללו  .של אותו הטיעון נוספת בהמשגה

 .כפי שהוצגה "האמנה החברתית"תיאוריית נובע במידה רבה מ, העדיפות

עיקרו של   .לתיקוף של עקרון העדיפות המוסיפות נדבך משמעותי נוסף ,"ההצדקות המוסדיות"לא כן 

, בתחומי פעילות אנושיים מועדים לפורענות נדרשים מנגנונים מעכבי החלטה"שהטיעון המוסדי הינו 

אייל -גזל  153".שנועדו לוודא כי כל החלטה מגובה בהצדקה ראויה כפועל יוצא משיח בין רשויות

את חיוניות .  הביקורת השיפוטית כלפי החלטות הרשות המנהלית ה שליבותחש מדגישים אתורייכמן 

ינהרנטיים לתהליכי א םכשלי המתארותשלוש תיאוריות הפניה ל הביקורת הם מנמקים באמצעות

, ת לדיון במעמדו של עקרון העדיפותההצדקות הללו רלוונטיו  .לזכויות אדם הנוגעות קבלת החלטות
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, קיצונית של ביקורת זו גרסהלאימוץ איננה כוונתי  .221, 4לעיל הערה , Reiman and Van Den Haagגם ' לטיעון זה ר 
אלא אך לכך שעצם תכליתה של המדינה טומנת בחובה מחויבות , לפיה המדינה צריכה לשאוף אך ורק לקידום רווחת הכלל

זהו הרציונאל של היציאה מן המצב הטבעי והפקדת חלק .  ויות הפרטיםיסודית לפעולה אקטיבית לשם מימוש ההגנה על זכ
מאבד הטיעון המבחין בין עשייה אקטיבית , הסמכות והאחריות, ומשהופקדו בידה הכח.  נכבד מן החירויות בידי המדינה

 .את עיקר תוקפו( לנוכח חובה)לבין הימנעות מעשייה 
150

 CHARLES FRIED, RIGHT ANDבין השאר לדיון אצל , המחברים מפנים בהקשר זה.  112-119, אייל ורייכמן-גזל 

WRONG 21-24 (1978). 
151
 .119-111, אייל ורייכמן-גזל 
152
 .122, שם 
153
 .121, אייל ורייכמן-גזל 
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ביקורת מצד הרשות השופטת כלפי הרשות " )המוסדי"לא ההיבט : בהתאמה מתבקשתאך זאת 

המסייגת את האחריות והרצון " זכויות"אלא חשיבות ביצורה של מחויבות ל, הוא שיודגש( המבצעת

להלן אמשיך להשתמש במינוח  . לקדם ככל הניתן את האינטרס הציבורי( גם של בתי המשפט)

ולא הפן , שהנטיות המתוארות עצמן הן בלב העניין אף, בעקבות המחברים, "הצדקות מוסדיות"

ההצדקה היא לעצם הצבתו של המדרג    .המוסדי המבחין בין הרשות המבצעת לבין הרשות השופטת

 .ההיררכי בין זכויות לבין אינטרסים שאליו מחויבים גם בתי המשפט

לזהות את פוטנציאל את הצורך  דגישהומ, רואה בשלטון הכרח מסוכן "תיאוריית ההטיה המוסדית"

 155"בבעיית הנציג"שחיתות שלטונית או בעיה של הטיעון אינו מתרכז ב  154.ניצולו של הכח לרעה ולרסנו

שלום הציבור ועל קידום של בעלי תפקיד המופקדים על  תיהצפויה והמובנ אלא בנטייה הטבעית

שני של נטייה זו הוא צידה ה. הם מתמודדים םם שנגדמילייחס משקל רב לאיו האינטרסים החברתיים

שכן ההגנה עליהן נושאת מחיר מבחינת היכולת  ,לעתים קרובות ,משקל חסר לחירויות הפרטמתן 

הטענה היא כי ההטיה , בהיבט המוסדי. להגשים את התכליות שעליהם מופקדים בעלי התפקיד

חירויות  לשם הבטחת, קיום ביקורת שיפוטית על המדיניות השלטונית ויישומהחייבת מ המתוארת

 ההיכולת לקיים פיקוח שכזה עלול, לאינטרס הציבורי" זכות"כאשר מוענק מעמד של .  היסוד

שההכרה במעמדן הנורמטיבי העדיף של זכויות דרושה כדי לרסן את ההטיה  הטיעון הוא  156.להשתבש

מזהה את תכלית הביקורת השיפוטית עם הצורך לוודא  157,"תיאוריית הכשל ההליכי".  המתוארת

שבבוא החברה לקבל החלטה כלשהי היא מביאה בשיקול את האינטרס של כל אחת ואחת מן הקבוצות 

  .הצדקה זו דומה במונחיה לתיאוריית הצדק של רולס.  על קבוצות המיעוט בדגש, המרכיבות אותה

.  במתחם הציבורימפנה את הדגש לאופי קבלת ההחלטות  "ליות המוגבלתאתיאוריית הרציונ"

ן מ לעתים קרובות לי לחלוטין אלא מושפעאאיננו רציונ גורסת שתהליך קבלת ההחלטות התיאוריה

במיוחד  158,יצמת הרצון להגשמת האינטרס הציבורומעו, הפחד וסערת הרגשות, הכעס, הלהט

המובחנת מן , הדגשת קיומה של הזכות המוגנת.  בהקשרים הרגישים שבהם עוסק המשפט הפלילי

נועדה להבטיח שבלהט הדחף להגשים את האינטרס הציבורי ומתוך העצמת , האינטרס הציבורי

   159.חסר-לא תידחק הזכות המוגנת לשוליים ותקבל הגנת, חשיבותו

במשפט .  ונטיות לדיון במעמדו של עקרון ההגנה על חפים מפשערלו, במהותן, שלוש ההצדקות הללו

שתחושת האחריות הכבדה לקדם את קידום האינטרס החיוני של  מובנה הפלילי אכן קיים חשש

, ככלל, קבוצת הנאשמים היא גם.  החברה למלחמה בעבריינות תגביר את ההסתברות להרשעות שווא

אנושית הטבעית הינה להזדהות עם הכאב והסבל של הנטייה ה.  פוליטית ומעשית, קבוצה חלשה

באופן שעלול ליצר הנחת אשמה חזקה ולהחליש את ( קבוצת הרוב)הקורבן ועם הסיכון כלפי החברה 

מייצג ההליך , בנוסף.  מוצדקת בחירותו של הנאשם-ת הדאגה מפני אפשרות הפגיעה הבלתיעוצמ
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 .121-131, שם 
155

ציג לדאוג במסגרת תפקידו למיטב האינטרסים של הנ בין אחריות אפשרימתייחסת לניגוד ה" בעיית הנציג", 121, שם 
יש  ,ככל שהן קיימות, בבעיית הנציג ובבעיות של שחיתות שלטונית.  הציבור לבין תמריצים אישיים המשפיעים על שיקוליו

הבעיות את תיאוריית ההטיה המוסדית תקפה גם בהנחה שניתן לנטרל  .חיוניות הביקורת אודותכדי לחזק את הטיעון 
 .חנות הללוהמוב

156
 .131, שם 
157

 JOHN HART ELY, DEMOCRACY AND DISTRUST:  A THEORY OF JUDICIALתיאוריה זו מיסודו של . 132, שם 

REVIEW 74-101 (1980). 
158
 .134-135, אייל ורייכמן-גזל 
159
 .135, שם 



011 

מעטים הם ההקשרים החברתיים .  ה על עצמהטית שבה החברה בעצם מגנאציה פרדיגמאהפלילי סיטו

נוכחים כל כך ובעלי שבהם ההזדהות והלהט  ;שבהם התכלית החברתית נתפסת כחיונית ובוערת כל כך

" טוב"העימות בין הלכאורה שבהם מומחז  ;(במיוחד כשמדובר בעבירות חמורות) פוטנציאל להשפיע

דחיפות ודחק להגשים את האינטרס הציבורי  תחושתשבהם ישנה  ;"אייםמ"וה" רע"אל מול ה" מגן"וה

שבהם ישנו חוסר ;  המלווה לעתים קרובות בלחץ ציבורי ותקשורתי מבחוץ, ופן שלם ככל הניתןבא

רלוונטיות לתיאור ללו הצדקות הה  .נכונות בסיסי להתפשר באופן ניכר על מימוש התכלית הציבורית

 .הפלילי שהחשד הכבד רובץ לפתחם במסגרת ההליךהחשש לביטוי חסר של הדאגה לזכויות הנאשמים 

לפיו ההכרה במעמדה המובחן של הזכות האינדיבידואלית טיעון  ציגותמ" הצדקות המוסדיות"ה

קיומה של דאגה חיונית כדי לרסן את הנטיות הללו וכדי לבטא , במובחן מן האינטרס, המוגנת

די לבטא את כאין  בהצדקות עצמן.  בוריהגוברת על המימוש המירבי של האינטרס הצידאונטולוגית 

לטיעונים המוסדיים ישנה רלוונטיות ישירה .  האופי ההכרחי או את המידה של ההגנה על הזכות

שפעולתן מכוונת מטבעה לממש ככל , בהיבט של הפעלת פיקוח שיפוטי מרסן וקפדני על רשויות החוק

מועדות במיוחד לשקול  רשויות החוק.  הההגנה על הציבור וההרתע, הניתן את אכיפת הדין הפלילי

של  "להט יתר"אכן זיהו חקרים שבוצעו לאורך השנים מ  .בחסר את אפשרות החפות של הנאשם

  160.כגורמים דומיננטיים המאפיינים הרשעות שווא" תחרותיותעודף "ו רשויות החקירה והתביעה

הכוחות והמשאבים שבין המדינה לנוכח פערי כן ו 161מתעצמת בגדרו של ההליך האדברסרי זו נטייה

ההצדקות המוסדיות מסייעות בהבהרת המחויבות להגנה על חפים בראש וראשונה   162.לבין הנאשמים

באכיפת הדין  ביחס לאינטרס הציבורי הנאשם זכויותהדגשת מעמדן המובחן של .  כאחריות שיפוטית

יהם מופקדות רשויות לון שעכאמצעי לפיקוח ובקרה על החקירה והסינ שמשת גםכלפי עבריינים מ

 .האכיפה

שאינו נובע רק מן הצורך בהפעלת , בהקשר של הצדקת עקרון העדיפות ניתן לפתח טיעון בסיסי יותר

אלא , הוכחת האשמהחקר האמת והדעת של רשויות החוק לעניין -ביקורת שיפוטית על שיקול

המחליף , "אמנות לערך המצדיקהנ"לטיעון זה אקרא קריטריון .  נורמטיבי ממש-מקריטריון מוסרי

הטיעון מתקשר אל .  כקריטריון המוסרי שאליו כפופה מערכת המשפט הפלילית" עקרון התועלת"את 

ההצדקות שהוצגו לעיל .  בין זכויות לבין אינטרסים חלק מן הנימוקים שהובאו כאן להצדקת האבחנה

בריסון השימוש בכח צורך ת על האלא הן מלמדו, אינן רלוונטיות רק לאינטראקציה שבין הרשויות

בפרט כשהוא פועל למימוש תכלית ההגנה על  ערכים ציבוריים , של השלטון כלפי האזרחהכופה 

 .  חשובים

                                                           
160
של ( prosecutorial overzealousness)יתר -להט:  בין הגורמים העיקריים המודגשים במחקרים האמפיריים בהקשר זה 

הסתרת חומרי , כלפי חשודים פגיעים יםרתייחק ציםהפעלת לח, "police tunnel vision" -קבעון ו, גורמי משטרה או תביעה
 Marvin Zalman, The Adversary System and Wrongful Conviction, in.  ועוד, חקירה בעלי פוטנציאל לזכות

WRONGFUL CONVICTION: INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON MISCARRIAGES OF JUSTICE 71-72 (C. Ronald 

Huff and Martin Kilias eds., 2008) ;DAN SIMON, IN DOUBT: THE PSYCHOLOGY OF THE CRIMINAL JUSTICE 

PROCESS 24-25 (2012). 
161

בין השאר ' האדברסרי על הסיכונים להרשעות שווא רלטיעון ביקורתי נוקב על השפעת עצם טבעו של ההליך הפלילי  
Zalman , 192-124, 162לעיל הערה  Do We  :Meaningful Convictions ,Meaningless Acquittals", Givelber J. Daniel

1317 (1997) EVIEWRAW LUTGERS R49  ?"Innocent the Reliably Acquit ( המתייחס לתחרותיות הנדרשת מתובעים
 Michael Risinger, Innocents Convicted:  An; (ם והתורמת להעצמת הגורמים שביסוד רובן של הרשעות השוואבעבודת

Empirically Justified Wrongful Conviction Rate, 97.3  JOUR. OF CRIM. LAW AND CRIMINOLOGY 761 (2007) 

 (.המובנים בשיטה adversary excess –   אדברסריות-ים של עודףהיבטים שונהמפרט )
162
 ותלעיל הער, Posner' לטיעון התולה את כלל הספק הסביר בצורך לאזן בין כח המדינה לבין כוחם החלש של הנאשמים ר 

59-51. 
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 מדוברהאם נשאלת השאלה , ההגנה על חפים מפני הרשעות שווא כאשר פונים לבחון את סוגיית

לבין אינטרסים  היסוד של הנאשםשמא בהתנגשות בין חירות או , התנגשות בין זכויות מוגנותב

אייל ורייכמן לאבחנה בין -גזל ידי-הוצעו עלאמות המידה שראוי לשים לב לכך ש  .ציבוריים גרידא

ולא מן  "הצדקות המוסריות"הכולן מן נגזרות ( מציינים זאתאף שהם אינם )זכויות לבין אינטרסים 

חסר לאינטרס של -של מתן משקל" ההליכיהכשל ", "ניצול הכח לרעה"בעיות .  "ההצדקות המוסדיות"

בעצם  מהוותואמות המידה לאבחנה , נדחקות אל השוליים" הרציונאליות המוגבלת"קבוצות חלשות ו

לצורך " אינדיקציות"שלוש  הגדירו במאמרם אייל ורייכמן-גזל.  "ההצדקות המוסריות"של ישיר  ביטוי

 (או מסוימות)מובחנות "נה מביניהן היא הראשו.  האבחנה בין זכויות מוגנות לבין אינטרסים

פגע ירק כאשר הפרט או הפרטים הצפויים לה" זכות מוגנת"ניתן לדבר על קיומה של   163."הפרט

כל שאפשר לטעון הוא לקיומו של סיכון , שאם לא כן, מפעולת השלטון מזוהים ומובחנים באופן ספציפי

  165."ממשות הסיכון לפגיעה"היא  שנייההאינדיקציה ה  164.כלשהו המתחלק בין פרטים רבים בחברה

מוקנית לפרט אין זכות , לעומת זאת.  על ההסתברות לפגיעה בזכות המוגנת להיות ממשית ואף גבוהה

  166.ובלבד שהקצאת הסיכון תהיה שוויונית, המדינה תמנע גידול שולי בסיכון הנשקף לזכויותיולכך ש

לצורך האינטרס החברתי ( באמצעות פגיעה ישירה בה)א תוקרב קריטריון זה מבטיח שזכות הפרט ל

במשמעות האבחנה בין  167"ישירות"האינדיקציה השלישית הינה .  הכללי בהקטנת סיכוני הפשיעה

פגיעה ישירה כתוצאה מפעולת המדינה לבין חשש פגיעה מרוחק וערטילאי המותנה בהתממשות 

 .שרשרת של גורמים מתערבים

עשויה , ינדיקציות המוצעות בהקשר הדיון במעמדו של עקרון ההגנה על חפיםהחלתן של שלוש הא

לפחות , הדוחה את שיקולי התועלת, לחזק את ההכרה בדאגה הדאונטולוגית לחירותם של חפים מפשע

או באופן ממוקד יותר בתביעתם של קורבנות , החלתן ביחס לתביעת הציבור בכללותו.  במובן מסוים

הקורבנות העתידיים הפוטנציאליים אינם מזוהים , לעומת זאת.  מעוררת קושי אינה –העבירה בכח 

וסיכון , פותטיים עתידייםהפגיעה בהם איננה ישירה אלא תלויה בתרחישים הי, מסוימיםואינם 

האבחנה המוצעת שבין זכויות לבין , בכך.  וקונקרטי לפי פרט זה או אחר איננו ממשיהפגיעה כ

אולם שאלת מעמד תביעתם של קורבנות   .בעקרון העדיפותאת ההכרה אינטרסים עשויה לחזק 

וזיכויו , מזוהים ומסוימיםשהינם אותם קורבנות  –שבגינה עומד הנאשם הספציפי לדין , העבירה בפועל

 .הינה מורכבת יותר ומחייבת דיון נוסף – עניינםעל של הנאשם משליכה במישרין 

 קורבנות בכח לעומת קורבנות בפועל - זכותם של החפיםשתי התביעות המובחנות כנגד   3.3.3

מוביל  –רמת הוודאות של הפגיעה וישירותה , הנפגע ובחנות הפרטמ – יישום האינדיקציות המוצעות

( והיפותטיים קורבנות עבירה פוטנציאליים)בכח  לכאורה למסקנה כי להבדיל מתביעת הקורבנות

( עבירה ממשהנפגעי )הרי שתביעת הקורבנות בפועל  ,חלק מן האינטרס הציבורי הרחבהמסווגת כ

;  ידועה של הקורבנות בפועל זהותם . ססת על זכות חוקתית מוגנתתביעה המבועשויה להיות מסווגת כ

הינה ישירה ו( הפגיעה בזכותם כתגמול בגין)הדין משליכה על תביעתם למימוש הצדק -תוצאת פסק

                                                           
163
 .132-139 ,144לעיל הערה  ,אייל ורייכמן-גזל 
164

 .Sanford H. Kadish, Respect for Life and Regard for Rights in the Criminal Law 64 CAL. Lגם ' ר.  131, שם 

REV. 871, 891-894 (1976)  שעליו סומכים ידם המחברים. 
165
 .142-142, אייל-גזל 
166
 .טיעון זה מתקשר במישרין לדיוננו בתורת הזכויות של דבורקין ובתיאוריית הצדק של רולס.  שם 
167
 .143, שם 
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וזו  הדין-תברות האשמה של הנאשם המזוכה בפסקהסתברות הפגיעה בזכות הינה כהס; וממשית

בהקשר שאליו התייחסו בטיעונם , אייל ורייכמן-כי גזל, נראה הדבר  .עשויה להיות גבוהה ומשמעותית

עם גם המתיישבת , כיוונו לאבחנה זו ממש( לא עסק במעמד עקרון העדיפות וסטנדרט ההרשעההרי ש)

אזי , כאמת מידה בלעדיתאם מאמצים אינדיקציות אלו   168.דינו של הנשיא ברק בפרשת גנימאת-פסק

מעמדה העדיף של המחויבות להגנה על חפים מפשע מתייחסת לעימות מתבקשת המסקנה כי  לכאורה

לעומת  .פני עבריינותמ הגנה על החברהן התכלית הכללית של המ ,קרי - בלבד שיקולי התועלת מול

מדובר בהתנגשות בין  –ככל שעסקינן בתביעתם למימוש הצדק של קורבנות העבירה בפועל  ,זאת

 מסויגת-ובלתי לספק הצדקה שלמהמסייג התועלתנות הרציונאל ואין בכוחו של  חוקתיות זכויות

 שאף היא תביעת קורבנות העבירה לצדק מייצרת בראייה זו דאגה דאונטולוגית  .לעקרון העדיפות

 .בשיקולי התועלת תלויה-בלתי

כשלעצמו בהצדקת   נכשל" אינטרסים"לבין " זכויות"כי הטיעון המבוסס על אבחנה בין  נראה ,לכאורה

אמנם מערכת המשפט כי , כטיעון פוזיטיביסטי, מעניין להיווכח.  ן העדיפותעקרומותנית ל-תחולה בלתי

אלא שהכרה זו , קורבנות בפועל לעבירהשל " זכויותיהם"להכיר באופן גובר והולך בצורך לבטא  וטהנ

הן הרחבת  מגמהדוגמאות ל.  מוגבלת ככלל להיבטים שאינם קשורים לבירור האשמה והכרעתה

בהבעת עמדה לגבי הסדרי  כגון, ם של נפגעי עבירה ומעורבותם בשלבים שונים להליך הפליליזכויותיה

 באופן נחרץ כה נדחתה בדין הישראלי עד ,עם זאת  169.הצהרה לגבי מידת העונש ועודהגשת ב, טיעון

כנגזרת , של קורבנות העבירה בגדרם של הליכי הוכחת האשמההטענה לפיה יש להכיר במעמדם 

מגמת ההכרה בזכויות נפגעי העבירה במסגרת ההליך לא הובילה לכרסום   170."זכותם החוקתית"מ

השיח השיפוטי בוודאי לא   171.במעמדו האקסיומטי של עקרון העדיפות או לסיוגו של סטנדרט ההכרעה

העמדה . אימץ עמדה המעמידה את זכויות נפגעי העבירה במישור אחד עם הדאגה לחירותו של הנאשם

שיח אינה מתייחסת לזכויות נפגעי העבירה כשיקול מאזן המשפיע על והמעוגנת היטב בהמפורשת 

לעבודה המוקדש לעיון מעמיק בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק  חמישיבפרק ה)הקצאת סיכוני המשגה 

 (.באופן עקיף ,בהקשרים מסוימים ,להתבטאבכל זאת עשוי זה  שיקולאמחיש כי , סביר

את הטיעון מבוסס האבחנה בין נורמטיבי -גם במישור המוסרי" להציל"השאלה מכאן היא אם ניתן 

ק יותר של תביעת ניתוח מדוקד לשם כך נדרש.  ביתחיועל כך לדעתי התשובה .  זכויות לבין אינטרסים

                                                           
168

, לסוגיית הפגיעה בחירות הנאשם במעצרו עד לתום ההליכים המשפטיים פסק הדין התייחס כאמור.  לעיל 145הערה ' ר 
עלול לסכן מתלונן מסוים באופן של הנאשם בבחינת השאלה אם שחרורו  חוות דעתו של הנשיא ברק התמקדהבהקשר זה 

המקורות ' חוקתית של נפגעי עבירה רלעמדה מרחיבה יותר ביחס להכרה בזכויות מוגנות . ישיר ובהסתברות ממשית
הזכות החוקתית להליך :  של זכויות נפגעי עבירה' הדור הבא"' הדר דנציג רוזנברג ודנה פוגץ;  145הנוספים הנזכרים בהערה 

:  השווה  ;law.biu.ac.il/files/law/shared/ssrn-id2313573.pdf -טיוטה זמינה ב, (לו עיוני משפטעתיד להתפרסם ב" )הוגן
 של' הבא הדור'' פוגץ ודנה רוזנברג-דנציג הדר של מאמרן בעקבות:  המעמד החוקתי של זכויות נפגעי עבירה"אריאל בנדור 

  -טיוטה זמינה ב.  עתיד להתפרסם" )הוגן להליך החוקתית הזכות: עברה נפגעי זכויות
www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/.../Bendor.pdf). 

169
 פרקליט המדינה' פלונית נ 5161922צ "בג; 51לעיל הערה , פלוניתצ "בג' ור;  2221-א"התשס, חוק זכויות נפגעי עבירה 

   (.23.1.22 ,ש"פורסם באר)
170

פורסם )מדינת ישראל ' חמוד נ 2313926פ "ע; (2222) 431, 419( 3)ד נו"פ ,למדינת ישרא' אסף נ 2126921פ "רע 
 .דינו של השופט לוי-לפסק 5פסקה , (22.11.22, ש"באר

171
ייתיות כאלה ואחרות של באופן עקיף עשויה ההכרה בזכויותיהם של נפגעי העבירה להגביל זכויות דיוניות ורא 

בהתייחסות לסוגיות דיוניות וראייתיות המתעוררות על האיזון  הנטייה להכיר בזכויות הקורבנות משפיעה.  הנאשמים
הסקירות ' ר .ועוד, עה בזכות חוקתית של הנאשםהחלטה אם לפסול ראיה לנוכח פגי ,חשיפתו של חומר חקירה כגון, בהליך

אולם גם בהקשרים הללו השיח השיפוטי ממשיך להדגיש כי בכל מצב של   .לעיל 169 -ו 145במאמרים הנזכרים בהערות 
בית ' מדינת ישראל נ 1264924צ "בג  .בפני החשש לפגיעה בהגנתו של הנאשם נגשות ישירה תיסוג זכותו של נפגע העבירההת

 .לפסק דינה של הנשיאה ביניש ומובאות שם 13פסקה , (6.6.25 ,ש"פורסם באר) (פורמלי)משפט השלום בירושלים 

http://www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/.../Bendor.pdf
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ההצדקות " פיתוח נוסף של  כן דרוש. תיאוריית האמנה החברתית תוך חזרה אל, הקורבנות בפועל

 .ועיגון של האבחנה גם על בסיסן במשפט הפלילי בהקשר של הכרעת הדין שנסקרו לעיל" המוסדיות

ההכרה בזכותו החוקתית של  - החברתיתהאמנה לאורה של  תביעת הקורבנות בפועלמעמד  .א

פגיעה המשמעותית של ההרשעה הכרה במשקפת  בצורך להגן עליו מפני הרשעה מוטעיתהנאשם ו

הטענה לפיה יש להכיר כנגד זכות זו בזכות , לעומת זאת.  בחירותו ולרוב גם הפרט באוטונומיה של

, שלמות גופםב, פגיעה בחייהםי הגנה מפננה מבוססת על נחוקתית מוגנת של קורבנות העבירה אי

המתווספת על הפגיעה , לנוכח זיכויו של העבריין הטענה היא לפגיעה בכבודם  172.קניינםבחירותם או ב

ן הנובעת זכות הקורבהוסבר המקור הקנטיאני של טיעון ההכרה בלעיל כבר   .שנבעה מן העבירה

תיקוף ביטוי לזכותו ל הינהזכותו של קורבן העבירה לכבוד .  העבריין מהפרת המאזן המוסרי בינו לבין

תבוע ל העבירה זכאי קורבן, לנוכח הפגיעה בו, הווה אומר.  של זכותו המקורית שנפגעה( "וינדיקציה")

 .  פוגע בכבודוזו מימושה של תביעתו -כלפי העבריין ואי השתת גמול

, כשלעצמה, גמול הסתיים במסקנה כי לא ניתן בגדרהלעיל בפרספקטיבה של תורת ה הדיוןזכיר שא

שדיוננו גם אבל בל נשכח .  ממש כעת לאותה הנקודה לכאורה חזרנו  173.לתקף את עקרון העדיפות

באופן המאפשר לנתח את מעמד תביעת קורבנות העבירה לא רק לאור ההצדקה הגמולית , התקדם מאז

הקנטיאנית  ההשפעהחרף , צדק של רולסתורת ה.  האמנה החברתית אלא גם לאור תיאוריית

בגדר האבחנה היסודית בין עקרונות   174.ית נוקשהנאינה מאמצת גישה גמול, והברורה עליההמפורשת 

המובלעים ישירות באמנה החברתית לבין עקרונות מסדר  וחירויות היסוד של הפרט של צדק ראשוני

 תביעההאם ה, במלים אחרות.  מדה של תביעת הקורבנות בפועלמע ומהגם  כעת לשאול יש, שני

מעוגנת כעקרון של צדק ראשוני וכמחויבות  -עבירה המעשה מלאחר שנפגעה  -זכות הוינדיקציה של ל

 אני סבור?  (להלכה ולמעשה)ובאופן שוויוני  כלפי כל פרט ופרט הלמימוששל המדינה תלויה -בלתי

ואין , כי אין המדינה מתחייבת: המתבקשת דווקא המסקנה ההפוכשגישה זו בולט ונקיטת שהקושי ב

תלוי ושוויוני כלפי -באופן בלתי הפרטית תביעת הצדק הגמולית ללמימושה ש, היא מסוגלת להתחייב

  .ומכאן שאין מדובר בזכות המוגנת כעקרון של צדק ראשוני, באשר הם של עבירות פליליותקורבנות 

ים כח בידי הפרטים על חלק מזכויותיהם הטבעיות ומעניק אמנם תריםבמסגרת האמנה החברתית מוו

הזכויות מופקדות בידי השלטון המחויב להגן עליהן . עבורם השלטון על מנת שיממש את אותן הזכויות

הפועלת לאכיפת החוק ולהשבת גמול כלפי מערכת משפט  לקיום ההתחייבות היא. ככל הניתן

רעיון האדם החופשי ועליונות הפרט כי  לעיל הסברתי.  ורבנותגם במימוש תביעת הק ,העבריינים

עקרון .   ואת שלילת הקרבתן למען הכלל, מסבירים את העיגון הרציונאלי של חירויות היסוד של הפרט

.  ותבפני התכלית של מימוש רמה גבוהה יותר של בטחון לציבור מפני עבריינ ,ככלל, זה אינו נסוג

של הזכות שנפגעה בעבירה איננה מובטחת בגדרה של  "(וינדיקציה)"תיקוף גם התביעה ל, בראייה זו

דין האכיפת ל משאביםהבהקצאת ות החוק הפלילי בהתקנ  .תלוי-מלא ובלתיהאמנה החברתית באופן 

וכן , על האזרחים מפני עבריינות ככל הניתן למימוש הגנה אפקטיבית מחויבותהמקיימת המדינה את 

בדרך ההרשעה שתי התכליות מושגות .  פגעו בשל ביצוע עבירותשל זכויות שנ את השאיפה לוינדיקציה

להגשמת הבטחון ולהגשמת הצדק הגמולי בעקבות  -אבל שתי החובות הללו .  והענישה של העבריינים
                                                           

172
אולם ההכרעה הפלילית אינה שוללת את , יניות או כלכליותכמובן  השפעה עקיפה לזיכוי הנאשם על תביעות קני ןתתכ 

 .מימושן של תביעות אלו באפיקים משפטיים אחרים
173
 .לעיל 22-91ש"טקסט נלווה לה' ר 
174
 .שונה במונחיה, יוער שקאנט הציג אף הוא תיאוריית אמנה חברתית 
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, יתר על כן  .תלויות כלפי כל פרט ופרט-הינן חובות ציבוריות כלליות ולא חובות בלתי -ביצוע עבירה 

תהיה חזקה יותר מן  ענישת האדם שפגע בופעול לשהמחויבות כלפי הקורבן ל חשובלסיבה כל ין א

הקטנת )אם  המימוש השלם יותר של התכלית הראשונה   .מלכתחילהמפני פגיעה המחויבות להגן עליו 

מתבקש אך  זיא, עשוי לסגת בפני חירות האינדיבידואל( מלכתחילה ליפול קורבן למעשה עבירההסיכון 

.   תיסוג באותו אופן( וינדיקציה של הזכות לאחר שנפגעה) שנייההמימוש השלם יותר של התכלית ה שגם

הצדקה הגמולית ולא רק על ה)תיאוריית האמנה החברתית הליברלית  נסמכים עלש ככלאם ו, פיכךל

הן המחויבות להגנה על הציבור מפני , ללא קשר לסוגיית מובחנות הפרט הנפגעלדעתי  (הטהורה

לאינטרסים עבריינות והן המחויבות לתיקוף זכויות הקורבנות בענישת עבריינים הינן מחויבויות 

  .מחויבות לחירויות הבסיסיות של הפרטה מצויה במדרג נמוך מןמתן המיטבית ששהג, ציבוריים

חירות יסוד אישית או וד המגדיר את תביעתו במונחים של ה היסנמה אינמובחנות הפרט כשלעצ

כחירות  אפוא מוכרתתביעת קורבן העבירה לוינדיקציה של זכותו איננה   .כעקרון של צדק ראשוני

 .יסוד אינדיבידואלית אלא חלה לגביה הזכות להקצאה השוויונית של מאמצי רשויות המשפט

יש .  בהכרח אולם הוא אינו סותר אותו, אייל ורייכמן-הניתוח של גזלהניתוח המוצע אמנם סוטה מן 

צפתה פני פגיעה ברמת וודאות גבוהה  במאמרםלזכור שהדגשת אמת המידה של מובחנות הפרט 

מימוש התגמול בגין -לנוכח איולא אך בכבודם , של הקורבנות בפועל בשלמות גופם או בקניינם, בחייהם

לדעתי מאפשר  לכן הוא אינו.  וא לא רק בהקשר אלא בזיהוי הערך המוגןה ההבדל.  הפגיעה בזכותם

 .לדבוק באותן אמות המידה

גם באמצעות  לפיה תביעת קורבנות העבירה בפועל איננה בבחינת זכות מוגנתיתן לתמוך בטענה נ

והסדרת  בתוכה בחנה בין מישור היחסים שבין המדינה לפרט לבין מישור היחסים שבין הפרטיםאה

.  במשפט האזרחי עומדות זו מול זו תביעות של פרטים למימוש זכויותיהם.  הסכסוכים ביניהם

במשפט הפלילי .  מחויבות המדינה היא לקיים מערכת ניטרלית והוגנת ליישוב והכרעה בין התביעות

.  מול הפרט ומאיימת לפגוע באוטונומיה שלו ובחירותו הבסיסית היא שניצבת המדינה, לעומת זאת

נשען מיסודו איננו ההליך הפלילי ש דומיננטית הינההרווחת והגישה האולם , זכותו של הקורבן נפגעה

כזכותה של , לענישה חברתיותמכלול של הצדקות על זכותו הישירה של הקורבן לתגמול אלא על 

את  למנועיכול  אין שליטה על ההליך והוא אינוקורבן ל, מכיוון ההתבוננות ההפוך ,לכן 175.המדינה

 הרבה של ההליך הפלילי מכיר בחשיבותמן האמור יש להסיק ש.  באמצעות המחילה על זכותו מוקיו

הינה זכות וחובה  הענישה .זו איננה מטרתו הראשונית הצדק כלפי נפגעי העבירה אולם הגשמת

זיכויו של  . הבהרה זו איננה סמנטית גרידא. כולה החברשלטונית הננקטת בשמה ומטעמה של ה

חוקתית מוגנת של קורבן העבירה אלא מגבלה העבריין מחמת הספק אינו משקף פגיעה בזכות 

חובת המדינה  .את ביצוע העבירה כדבעי להוכיח, חרף מאמציה, אובייקטיבית ביכולתה של המדינה

ון כאשר גם מגבלת הענישה מחילה סיכ, כלפי הקורבן הינה למימוש המיטבי והשוויוני של משאביה

הפירוש הסביר הינו לפיכך כי גם את תביעת נפגעי . מימוש הוינדיקציה של הזכות-שוויוני במהותו לאי

למצער , יש לסווג כאינטרס ציבורי ולא כזכות חוקתית מוגנתלהרשעת העבריין העבירה בפועל 

 .בהקשר של בירור האשמה הפלילית

שהוצעו אמות המידה , כאמור -מעמד תביעת הקורבנות בפועל לנוכח ההצדקות המוסדיות   .ב

ההצדקות "בחנה בין זכויות לבין אינטרסים נגזרות כולן מן אייל ורייכמן לצורך הא-ידי גזל-על
                                                           

175
 (.1194) 129' כרך איסודות בדיני עונשין , ז פלר"ש 
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הצדקות "הבהקשר של ההגנה על חפים מפשע מפני הרשעת שווא , לדעתי.  שאותן סקרו" המוסריות

שם מקבלות משנה של הנאחסר לחירות הבסיסית -המבטאות את החשש מפני מתן משקל" המוסדיות

אותן שמתארות החשש , יתר על כן.  כך שראוי לגזור את אמות המידה להכרה בזכויות גם מהן, תוקף

ל עבתביעת קורבנות העבירה בפו ההיפותטית הכרהלנוכח הבאופן משמעותי  להתחזקעלול  ההצדקות

אייל ורייכמן -גזל ם שלהנזכרות במאמרשאמות המידה  ,יש להדגיש שוב .מוגנות חוקתיות זכויותכ

ה של החלטה לשחרר אדם ממעצר בתקופת כדוגמת סיטואצי, הוצעו בהתייחס להקשר אחר ונבדל

חסר לזכויותיו של הנאשם -החשש לייחוס משקל  .את הגיון האבחנה יש להבין בהקשרה.  ניהול משפטו

בזכות  ת וודאות גבוההוברמ, לפגיעה ישירה סיכוןהלנוכח אולם חשיבותו מצטמצמת , קיים בכל מקרה

 מסוימת האיזון משקף את הטיית סיכוני המשגה בין פגיעה.  של קורבן המזוהה באופן ספציפי יסוד

 הצפויה לבין הפגיעה המוחשית  -בצפייה להוכחת אשמתו במשפט  – בחירותו של הנאשם לנוכח המעצר

מחייב את שינוי ההקשר .  מוגנת אחרת של קורבן ספציפי ומזוהה יסוד שלמות גופו או זכות, בחייו

החוקתית ההכרה בזכותם , בהקשר של ההגנה על חפים בגדרו של ההליך הפלילי.  אמת המידהשינוי 

הטיות העלולה להעצים במידה לא מבוטלת את אותן  להשתת גמול של קורבנות העבירה בפועל

גמול במרכזו הצבת זכות חוקתית מוגנת של נפגעי העבירה ל לנוכח".  הצדקות המוסדיות"שהודגשו ב

 כלפי הנאשמים מיצוי הדין שלבקרב הגורמים במערכת המשפט תחושת החיוניות תגבר , של ההליך

 יש, זו קיימת ביחס להגשמת האינטרס הציבורי מוגברת יהיאם נט.  םיה הם מופקדיעל  והאחריות

למימוש זכויות חוקתיות של  תלויה-בלתי תפס כמחויבותתי ככל שהיאלהניח שהיא תגבר שבעתיים 

, להגשימושאיפה ההגנה על חפים מפשע בהליך הפלילי והככל שמדובר בערך , לכן.  קורבנות העבירה

 הן  .וגויעיגונו של עקרון העדיפות ולא בסתומכות ב" ההצדקות המוסדיות"התיאוריות שתוארו ביסוד 

הכרה בזכויות חוקתיות מוגנות של נפגעי העבירה במסגרת ההליך אלא עם  מתיישבות לדעתי אינן

של מזעור משקלן של רעיון האזהרה בולט ומציגות טיעון משמעותי נגד  תמרורהן מציבות :  להיפך

   .כנגדן נפגעי העבירהשל  מקבילות חוקתיות כרה בזכויותזכויות הנאשמים באמצעות ה

 

ואף כי הוא מניח את , י הוא מחליף את האמצעי עם התכליתניתן לבקר טיעון זה ולומר כאמנם 

מבקשת להבטיח את מתן המשקל " הצדקות המוסדיות"תליית עקרון האיזון האנכי ב  .המבוקש

.  אין היא יכולה כשלעצמה לסווג תביעה מסוימת כזכות או אינטרס.  לם לזכויות אל מול אינטרסיםההו

יחול אם נסיק כי מעמדו כזכות גובר   -הנאשם מפני הרשעת שווא ייחוס העדיפות להגנה על  -האמצעי 

לסווג  ,בהיפוך הסדר הלוגי, הרצון להחלת האמצעי אינו יכול לשמש.  ולהיפך, על תביעת הקורבנות

ת עהצ יםצדיקמ" הצדקות המוסדיות"אני סבור שהחששות הגלומים ב, לכן.  תביעת הקורבנות

כהתניה לשימוש " הנאמנות לערך המצדיק" טריון מוסרי שלהמבוססת על קרי, פרספקטיבה נוספת

זאת מעבר וללא תלות הכרחית   .בכוחו הייחודי והכופה של השלטון כלפי הפרט וכגורם מאזן ומרסן

תן עוצמאני סבור ש, לכל הפחות  .בסווג התביעה של הקורבנות באבחנה בין זכויות לבין אינטרסים

מונעות את , גנה על חפים מפני הרשעות שוואהבהקשר של ה" הצדקות המוסדיות"וחשיבותן של ה

, ישירות ורמת ההסתברות של הפגיעה בו, האפשרות להיתלות באמות המידה של מובחנות הפרט הנפגע

 .יותר הרבה השאלה מורכבת, כפי שהובהר.  לצורך סווג המעמד של תביעת הקורבנות

תביעת הקורבנות בפועל התייחסתי לעד כה  -סוגיית החשש העתידי כלפי קורבנות בפועל  .ג

 הגנהל נוספת של תביעה התעורר סוגיהעשויה ל . כתביעה לענישת העבריין כוינדיקציה לזכותם

זיכוי  ישנם מצבים בהם . הנאשם המשך ביצוע עבירות כלפיהם מצדמפני עבירה הקורבנות  על ספציפית



011 

קורבן הישנות העבירות כלפי שירה לי לייצר סכנה צפוי (חרף אשמתו המסתברת) הנאשם מחמת הספק

  .והמסקנות שהוצגו עד כה ניתוחאת ה עשויה לאתגר ששאלה זו ש להודותי.  או קורבנות מסוימים

יש , עם זאת.  אין מנוס מלהכיר בתביעת הקורבנות להגנה מכח זכות ואפשר שבמצבים מיוחדים אל

הסתברות של עבירה בעבר ולא ב הוכחת ביצועהתולה הצדקתה בלעולם ההרשעה הפלילית לזכור ש

עד  במצבים מיוחדים שבהם ניכר חשש ממשי לפגיעה בקורבנות ספציפיים.  בעתיד ותעביר ן שללביצוע

אין    176.לא עונשיים, ים מניעתייםן לעשות שימוש בהליכים משפטינית, כדי קיום צורך להגן עליהם

ורבן העבירה עשויה לכרסם במשקלו את הטענה שקיומה של סכנה מתמשכת מן הנאשם כלפי ק לשלול

הקושי העקרוני .  של עקרון ההגנה ובעקביותו ולעורר דאגה להגנה על זכות חוקתית של הקורבן

הדעת לעניין עיצוב סטנדרט ההכרעה והאיזון בין סיכוני המשגה בידי בית -והמעשי הוא בהותרת שיקול

ני סבור שיש בה כדי לשנות את המסקנה הסתייגות זו הינה בעלת משמעות אך אינ.  הוק-אד, המשפט

 ייש לסווג ככלל כחלק מן האינטרס הציבור -בכח ובפועל  -את תביעות קורבנות העבירה :   תיקריהע

בכך מספקת הפרספקטיבה   .ולא כזכויות מוגנות( ושוויוני)שהמדינה פועלת לממש באופן מיטבי 

 .ת עקרון העדיפותהמבחינה בין זכויות לבין אינטרסים טיעון נוסף בזכו

 במונחי האיזון האנכימגבלת הענישה הדאונטולוגית   3.3.3

מאפשרת המשגה נוספת למובן החזק של בחנה בין זכויות חוקתיות מוגנות לבין אינטרסים אה

בהתאמה לתנאי פסקת , המחויבות מתבטאת באיזון החוקתי האנכי  .המחויבות להגנה על חפים מפשע

פגיעה את המפרטת את המתווה הנורמטיבי המאפשר ומצדיק  ההגבלה תפסק  177.ההגבלה בחוק היסוד

המשגה זו מתארת מגבלת ענישה דאונטולוגית .  תכלית ראויה ומידתיות, במונחים של חוקיות, זכותב

ההכרה במעמד הנורמטיבי העדיף של עקרון ההגנה מתבטאת בהיעדר כפיפות .  גמישה ויחסית

איכותי , באימוץ עקרון העדיפות ובהצבת רף הוכחה גבוה, תועלתני הרגילה שקלוללאינטרס הציבורי ול

מכח האינטרס  -ת התביעה שכנגד עוצמת ההגנה עשויה להשתנות בהתאמה לעוצמ, עם זאת.    וכמותי

 .קורבנות מובחניםפגיעה בולעתים גם סכנה ישירה וממשית ל( בדרך כלל)הציבורי 

מספקת הצדקה בחנה בין זכויות לבין אינטרסים אה הפרספקטיבה המבוססת עלהמסקנה היא ש

שונים מונחים מתכנס אל  לאורהאבל המובן החזק של עקרון ההגנה על חפים נוספת לעקרון העדיפות 

אלא  178,בפני תחשיבי התועלתנות" חסינות מוחלטת"לא :  ביחס להגדרה הדבורקיאניתבתכלית 

כתנאי אנכי ובהצבת סף איכותי וכמותי גבוה איזון היישום ההמתבטאת ב ,אמנם מובהקת ,עדיפות

לטיבה של מגבלת הענישה הנגזרת אשוב בהמשך    .תועלת הכלל בעבור ,פגיעה בזכותלנטילת הסיכון ל

אציין שלדעתי הצדקה זו איננה עומדת לבדה ואין בה כדי למצות את תפיסת המובן החזק .  הפרק

                                                           
176

שאינה מבוססת על ממצא קונקרטי של , אפשרות הגבלת החירות המנהלית.  טענה זו האחרונה אמנם מעוררת קושי 
הדין מציב רף מאד גבוה . מוגבלת למצבים יוצאי דופן שבהם הצורך להגן על הציבור הינו דחוף ומוחשי, אשמה פלילית

ברוב , מצד אחד.  ש התנועה מוגבלת בזמן ובהיקףלהוכחת עילת המסוכנות וההגבלה המנהלית של החירות או של חופ
האיזון המשתקף מן הדין מעיד שוב על , מצד שני.  המקרים חלופה זו איננה מעשית לשם הגנה על נפגעי עבירה פוטנציאליים

הגנה על ששיקול ה, לכן, אין זה סביר.  האיזון ההיררכי בין החירות האישית לבין שיקול ההגנה מפני עבריינות פוטנציאלית
 .הציבור יתבטא בהחלשת הדרישה להוכחת האשמה הפלילית הקונקרטית ובפגיעה במעמדה המונוליטי של ההרשעה

177
 .כבוד האדם וחירותו: לחוק יסוד 9פסקת ההגבלה בסעיף  
178

שאינו ניתן " נזק מוסרי"אלא במונחים של " חסינות מוחלטת"ההגדרה של דבורקין איננה במונחי , כמתואר לעיל 
סיכון מסוג ה"בפני  (unyielding)" מתפשרת-חסינות נוקשה ובלתי"שטיין מפרש את ההגנה כאלכס .  דוקציה תועלתניתלר

ים לב ראוי לש.  לעיל 122-129טקסט נלווה להערות ' ר.  הסיכון להרשעה לנוכח ספק גלוי ומאובחן בחומר הראיות – "1
הגישה .  הפרספקטיבה של האבחנה בין זכויות לבין אינטרסים להבדל האנאליטי בין ההגנה במונחי הצדקות אלה לבין

האחת מסייגת את ההגנה על הזכות במונחים דאונטולוגיים של חשיפה שוויונית לסיכון הרשעת שווא לנוכח הספק שאיננו 
מוגנת לבין ות המסייגת את ההגנה במונחים של קביעת סף המבטא את האיזון האנכי בין הזכ שנייהלעומתה הגישה ה.  גלוי

 . האינטרס החברתי
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כפי שאין , שנדונה בפירוט לעיל" האמנה החברתית"לשיטתי אין לנתקה מפרספקטיבת .  לעקרון ההגנה

 ...לנתקה מן הטיעון הבא

 "הנאמנות לערך המצדיק"טיעון   3.7

מגמה בתוך עיון ביקורתי ומ, חות לעקרון ההגנה על חפיםבהצדקות המוסריות הרוו תיעד כה התמקד

בגדרה של  ההגנהלעקרון " מובן חזק"הצדיק את עקרון העדיפות ולבסס ניתן לש טענתי. לפתחן

גנות הפרספקטיבה המבחינה בין זכויות חוקתיות מו של תיאוריית האמנה החברתית הליברלית ובגדרה

לו התמקד בהשוואה בין משקלן ומעמדן של התביעות העיון בהצדקות הל  .לבין אינטרסים חברתיים

, קטיבה אחרתבשלב זה אבקש להציע פרספ.  במונחי כל אחת מן התיאוריות, "צדק"המתנגשות ל

מוטב שעשרה "האמירה כי .  במונחי הצדק "העדפה"שאיננה תולה עצמה בהכרח בהוכחת קיומה של ה

, הינה אמירה סימבולית שאין לפרשה כפשוטה" אשמים יימלטו מדין ובלבד שלא ייפגע חף מפשע יחיד

המימרה .  האחרתושל העדפת התכלית האחת על פני " יותר רע"או " יותר טוב"במונחים יחסיים של 

גם אילו היינו :  "להבדיל ממטרה או שאיפה, מציאות-כהנחה נוגדת, מניחה משפט תנאי היפותטי

 ".היינו מחויבים לעשות כן, נאלצים לזכות עשרה אשמים כדי להמנע מהרשעתו של חף מפשע יחידי

עצם הענקת את עקרון ההגנה על חפים ועקרון העדיפות הנגזר ממנו יש לפרש כהתניה מוסרית ל

אין משמעה שכך " להעדיף"ציווי המתבטאת בתניה הה.  הסמכות לשלטון להפעיל כח כופה נגד הפרט

לערך מירבית  כפופה לעקרון של נאמנותמאליה אלא שסמכותו של השלטון להעניש , "עדיף"אכן 

שיקול ות בהטית וליוחברה במועדות לטעוהמערכת המשפט ו מצדההתניה נובעת מן ההכרה   .המצדיק

עקרון   .הורותמתוך כוונות ט גם, בכח הכופה שבידי השלטון יתר-ובסיכון התמידי לשימוש הדעת

 מיועד להבטיח שהשימוש בכח הכופההוא  .יושרהאייה זו הינו עקרון של ריסון עצמי ושל העדיפות בר

 .האמות של ייעודו לתגדר דבניתן שרק ייעשה ככל  כלפי האזרח

עקביותה של ההצדקה " או "הנאמנות לערך המצדיק"אציע לכנות כקריטריון  זו פרספקטיבה

מעמדו של עקרון , (ולא במקומן) המוצעת כהשלמה להצדקות המקובלות, זו גישהלפי . "המוסרית

הוא  . ההגנה על החפים נובע מתפקידו המיוחד לשמש כבלם המיועד לרסן הפעלתו של כח שלטוני כופה

הנאמנות והעקביות ביחס לתכליות ולערכים המצדיקים את עצם הענקת מירב  יח אתלהבטנדרש כדי 

הסמכות והכח השקפה זו גורסת ש.  חירויות יסוד של הפרטהסמכות והכוח בידי השלטון לפגוע ב

הריסון בהפעלת הכח .  במשורה ובאופן מותנה, לאור התכליות החברתיות, ניתנים לידי המדינה

בנסיבות המקרה הקונקרטי או בתחשיב  –" עדיף"כרח משום שכך השלטוני להעניש נדרש לא בה

סיכון שגרתי לשימוש בכח העצום במודע אלא משום שאחרת המדינה נוטלת  –מצטבר השיקולים ה

ליבת הטענה הינה שמגבלת הענישה הדאונטולוגית נצמדת לעצם .  והייחודי המוענק לה מחוץ לתכליתו

פיה פועלת מערכת המשפט -המידה המוסרית הרלוונטית שעל.  מלכתחילה, הענקת הסמכות להעניש

הפלילית איננה השאיפה למיקסום תכליותיה במונחים תוצאתיים אלא מיקסום הנאמנות לערך 

 .  ומזעור הסטייה ממנו, המצדיק את פעולתה מלכתחילה

ה מותנית בשום נהגנה על חפים אינלמחויבות ה  .תועלתנית באופן מובהק-הצדקה מוצעת זו הינה אנטי

יש להדגיש שגם לפי גישה מוצעת זו מגבלת הענישה הדאונטולוגית .  צורה בתוצאות הנובעות ממנה

הקריטריון .  "הנאמנות לערך המצדיק" היא מסויגת במונחי המבחן המגדיר של.  איננה מוחלטת

המערכת עוד  כל.  סביר ספקהמאמץ להסרת כל בהקשר של , העיקרי הוא ישרתה הפנימית של המערכת
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וכל עוד , הרשעת שוואהסיכון ל את מזערבנקיטת מאמץ הוגן לבאזהרה עצמית ו ,יושרהפועלת בכנות וב

אינה היא היא מקיימת את קריטריון הנאמנות לערך המצדיק ו, אין היא מודעת באופן סביר לטעותה

יות המוגדרות בגדרה גישה זו משליכה על הגדרתן ועל בחינתן של המחויבו  .מפרה את מגבלת הענישה

שתואר " הנוחות המוסרית"קשורה בטבורה לקריטריון " הנאמנות לערך המצדיק"גישת   .עבודההשל 

 .ציסטייריאמפ-יטהרציונאליס, ככל שהוא נקשר לאידיאל האנושי, בפרק הקודם לעבודה

למהותה של הענישה  התייחסתחילה אפרט גורמים והנחות מקדמיות ב.  את הטיעון אציג בשני שלבים

" הנאמנות לערך המצדיק"ון לאחר מכן אציג את קריטרי.  הפלילית ולפעולתה של מערכת המשפט

 .ואת הגדרת המובן החזק של המחויבות להגנה על חפים לאורו, כנגזרת מאותן ההנחות

 ביסוד הטיעוןשגורמים והנחות   3.7.3

טיבה למתייחסות לאופיה ור הנחות מצטברות האציע מספ" הנאמנות לערך המצדיק"ביסודו של טיעון 

 .הוזכרו בדיון שלעילחלקן   .של הענישה הפלילית ולאופן פעולת המערכת לאורה

ההנחה הראשונה חוזרת אל מונחי האמנה החברתית הקלאסית  - שימוש ייחודי בכח כופה  .א

לנוכח  השלטון בידיהמוענק הכח העצום  לתיאור תומס הובסאת  שימשהש "הלוויתן"מטאפורת אל ו

להעניש ניתנים  הסמכות והכח  179.הקמת המדינה והויתור מצד האזרחים על חלק ניכר מחירויותיהם

השימוש בכח .  בידי השלטון לצורך הגנה על הפרטים והגדלת האפשרות לממש את חייהם וזכויותיהם

על האזרח  לשם ההגנה הכח שניתן בידי השלטוןאותו ש מבחינה זוהענישה כלפי האזרח הינו ייחודי 

פגיעה ההשימוש בכח הענישה כלפי האזרח ייחודי גם ביסוד הכפייה שבו ו.  מופנה כלפיו באופן ישיר

באופן ובטיב השימוש  הם תלויים.  האזרחים נתונים תחת מרותה של המדינה  .אוטונומיה של הפרטב

פריורית לשימוש בכח השלטון כלפי -הא ההצדקה הדאונטולוגית  .מופקד בידההשתעשה המדינה בכח 

נוגעת למידת ההוכחה של ביצוע ההשאלה המשנית . מבוססת על כך שהוא ביצע עבירה ינדיבידואלהא

 .הסמכות הענקתל פריורית-המיוחדת האהנאמנות להצדקה רמת שאלת ל  קשורה באופן הדוק העבירה

מות לעשות שימוש בכח לא רק הסכ  -פערי הכוחות המשמעותיים בין המדינה לבין הפרט  .ב

מצב בסיסי  כך מתקיים.  אלא גם האמצעים הדרושים להפעלתה, נתונה בידי המדינהכלפי הפרט כופה 

, סמכויות השיטור.  הפלילי בין המדינה לבין הפרט הניכר בכל שלבי ההליך משמעותי של פער כוחות

הגישה הראשונית , ההרשעהטרם בהנאשם גם 9את החשוד או להגביל היכולת לכלוא, משאבי החקירה

מצוי הפרט  ,ועוד כל אלויחס לב - קביעת הפרוצדורות המשפטיות וההוכחתיות, לראיות ולעדויות

 180.ידי רשויות המדינה-ותלות באופן הפעלת הכח על במצב של נחיתות

לנוכח הויתור מצד הפרטים על חלק  - של המדינה כלפי הפרט והזהירות חובות האמון .ג

מצב בסיסי שבו חירויות ונצר הענקת הכח הרב בידי השלטון ו וזכויותיהם הטבעיותמחירויותיהם 

חובת אמון וחובת זהירות  מצב זה מקים.  שלטונית סכמותהבאופן הפעלת תלויים היסוד של הפרט 

ספציפית ביחס האמון החובת   181.עשיופגע ממיהעשויים לה מצד בעל הכח כלפי הנתונים למרותו

                                                           
179
 .14לעיל הערה , הובס 
180

תלה את ההצדקה העיקרית לסטנדרט הספק הסביר בפערי , נציג הגישה הכלכלית למשפט, ארד פוזנר'ריצשזכיר א 
 .לעיל 59הערה ' ר.  סר השוויון האינהרנטי להליךהכוחות שבין הפרט לבין המדינה והצורך לאזן את חו

181
 על ושליטה כוח לאחד נתונים שבו מקום בכל חל הוא. רחבה תחולה בעל הוא האמון עקרון: "ברק בלשונו של השופט 

 א"ע".  משפטיים יחסים של רב במגוון' מתקיימים והריהם, סגורה אינה, אמון יחסי קיימים בהם, המצבים רשימת ...זולתו
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הרווחה והבטחון נבדלת מחובת האמון הכללית לפעול לקידום  של המשפט הפלילי לשימוש בכח הכופה

 נאמנותמחויבות לרמת חובת האמן מתבטאת ב.  יים וזאת שוב לנוכח ההקשר של הפקדת הכחהציבור

מחויבות זו .  מלכתחילה י המדינהלערך המצדיק את מתן סמכות הענישה ביד יותרגבוהה ב ודבקות

 .ערך המצדיקל גבוהה ככל הניתן הטיל ענישה בהתאמהתלוי ל-ימתבטאת במאמץ הבלת

והצורך לרסן את פעולות השלטון גם ודווקא לאורן של תכליות חשובות  היתר-שימוש חשש .ד

גומלין הדדיים בין חשיבות וחיוניות התכליות החברתיות לבין האמצעים -מתקיימים קשרי -וחיוניות 

ככל , באופן מובן, מצד אחד.  והסמכויות הניתנים בידי השלטון כדי לקדם את אותן התכליות

וכזוהי ללא ספק התכלית של הגנה על שלום )שהתכלית החברתית נתפסת כחשובה וחיונית יותר 

כך מוענקים כח ואמצעים משמעותיים ודרסטיים יותר לצורך , (פני עבריינות פליליתהציבור וערכיו מ

, השלטון כלפי הפרט לנוכח ייחודה ועוצמתה של הפגיעה הנובעת מן השימוש בכח, מצד שני.  מימושן

 החשש הוא מפני.  ייעשה בהתאם לתכלית שלשמה הוענק בכח הייחודילהבטיח כי השימוש  גובר הצורך

"overkill"  : נלווהשימוש אקססיבי באמצעי באופן החורג מן המטרה וגורם לנזק (collateral damage)  .

כלי הנשק "או כ" איום האולטימטיבי"הסנקציה הפלילית כ ם המתארים אתדימוייהמכאן צומחים 

 ילהגבל תוך מאמץ, צריך להתבצע ,בתור שכזה, השימוש בדין הפלילי  182.שבידי החברה" הכבד ביותר

 מהותזו .  "נלווההנזק ה" אתלמינימום הנדרש  להקטיןלמטרות הראויות ו ככל הניתן רק פגיעתואת 

 .  נאמנות לערך המצדיקשל  הדרישה

 הכח להענישלשלב של הענקת  הציבורית ם של שיקולי חשיבות התכליתכוחמסייגת את  זו התבוננות

שמשניתנה הסמכות המותנית בהוכחת  היא מאפשרת להדגיש  .לשלב של הענקתם מלכתחילה, ורמתו

שיקולי התכלית הציבורית יכולים לשוב ולסייג את המחויבות לערך ההגנה על  אין, ביצוע העבירה

לנוכח כל תביעה , הינטינובע בין השאר מן ה בענישה הפלילית יתר-שימושל הסיכון:  להיפך.  חפים

היחס המתחייב .  נקת הכח מלכתחילהלשוב מחדש אל התכליות המצדיקות את הע, לזהירות וריסון

תי עוצמשימוש באמצעי פוגעני ולהתיר ואף לחייב ככל שהתכליות וחשיבותן מצדיקות :  סטרי-הינו דו

   .כך גובר הצורך בהבטחה שהשימוש בו ייעשה באופן זהיר ומרוסן ובכפוף לרציונאל המצדיק, יותר

חובת הריסון וחומרת האמצעי להתכלית קשר בין חיוניות ה תובנה נורמטיבית זו המדגישה את

רציונאל זה מאפיין את הניתוח .  איננה ייחודית להקשר של הענישה הפלילית הזהירות בהפעלתוו

המוסרי של סוגיות כגון שימוש באמצעים חקירתיים הפוגעים בזכויות הנחקר לצורך הגנה על בטחון 

האנאלוגיה .  חירויות דמוקרטיותית בהמדינה ושאר סמכויות שלטוניות המייצגות פגיעה משמעות

צמת התכלית היא המצדיקה את וע:  מתווה הלוגיאינה מתייחסת להיקף השימוש בסמכות אלא ל

לכן .  האמצעי כפוף לתכלית.  ההתניה והריסון של השימוש בוובה בעת את  הייחודי חומרת האמצעי

אין בכוחה שוב , נקבע הרףמש.  לתכליתמוצב רף מחמיר להפעלתו רק בהתקיים וודאות קרובה ביחס 

 .את החלשתו של הרףלהצדיק  ,חשובה ככל שתהיה, של התכלית

                                                                                                                                                                                
במודל המפורסם של הופלד להגדרת המערך ; (1194) 229, 253( 3)לח ד"פ, מ"בע פויכטוונגר. ל.י בנק' נ קוסוי 121912

.  (power v. liability)מצוי גם זוג המושגים כח וכפיפות , לצד זוג המושגים של הזכות וכנגדה חובה, המשפטי המושגי
Wesley Newcomb Hohfeld, Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, 23 

YALE L.J.. 16, 44 (1913).  כח הוא שליטה רצונית שיש לאדם במצבו המשפטי של אדם אחר, לפי הופלד  . 
182
 .23לעיל הערה , פאקר' ר 
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מועדותה  :בפרק הראשון לעבודה ונומקההוצגה  זוה הנח  -המועדות הבסיסית לטעות  .ה

והנסמכת על , הבסיסית של מערכת משפט המתבססת על הכרעות הסתברותיות  בתנאים של מידע חסר

ההכרה במועדות לטעות ובמשמעותה הייחודית של הטעות בהקשר של הרשעה .  לטעות, יהגורם האנוש

  .למזעור סיכוני המשגה משמעותיים מחייבת נקיטת אמצעי בטיחות, פלילית

הצדקות ה"התיאוריות שביסוד  חוזרת אל ההנחה הבאה -המועדות הבסיסית להטיות  .ו

שם שהחששות  תינציי.  זכויות לבין אינטרסיםבחנה בין אלעיל בהתייחס ל נסקרוש 183"המוסדיות

המבוססת על קריטריון מוסרי  ,מצדיקים הצעת פרספקטיבה נוספת" הצדקות המוסדיות"הגלומים ב

כהתניה לשימוש בכוחו הייחודי והכופה של השלטון כלפי הפרט וכגורם " הנאמנות לערך המצדיק"של 

בין זכויות לבין אינטרסים בסווג התביעה של  זאת מעבר וללא תלות הכרחית באבחנה.  מאזן ומרסן

הטיות  אזכיר שהתיאוריות האמורות מדגישות. אותן ההצדקות כעת משתלב הדיון עם.  הקורבנות

מתחושת האחריות הרבה כלפי האינטרס , בין השאר, הנובעותהדעת האנושי -בשיקול ותכופות נפוצות

, מן ההזדהות החזקה עם סבלם של קורבנות  184;הציבורי שעליו מופקדים בתי המשפט ורשויות החוק

ליות ארציונ"ומן ה 185;שעלולה להוביל להענקת משקל חסר לטענותיהם ולזכויותיהם של הנאשמים

הפחד וסערת הרגשות המלוות לעתים , הכעס, הלהט, הנובעת באופן טבעי מן הרגש 186"החלקית

המועדות  מתווספת ות לטעויותדלמוע.  עבירות חמורותב כשמדוברבפרט , קרובות את ההליך הפלילי

הטיות אלו עשויות להתקיים גם כשהמשפט .  לסוג מסוים של טעות יתר-חשש למועדות ועימה, להטיות

של אדישות במצב היפותטי  .הפלילי מתנהל לאורם של עקרון ההגנה על חפים וסטנדרט הספק הסביר

קיים חשש ממשי כי ההגנה על  - ון מרסןללא תחולה של עקרון העדיפות כעקר -בין שני סוגי המשגה 

עלולות לגרום לסטייה תדירה וניכרת מן הערך המצדיק  מתוארותטיות הנה.  חפים לא תהיה מספקת

, מבחינה אקספרסיבית, טיות הללונעקרון העדיפות משמש לריסון ומיתון של ה  .את הענישה הפלילית

מלוא המשקל בגדרו  לתת אתמחייב השיפוטי ובכך שהוא מכוון את שיקול הדעת  ,מוראלית ומעשית

 .לזכויותיהם של הנאשמים, של ההליך הפלילי לשלביו השונים

לקחי ההיסטוריה  את הפרק השני לעבודה ניתח -" מוראליתפאניקה "לקחי ההיסטוריה ו .ז

, (מוותהלרבות עונש )יתר בענישה הפלילית -לשימושצורמות הרצופה משחר ימיה בדוגמאות  ,האנושית

  187.כוונות פסולותמלאו דווקא  וזאת, "מוראליתפאניקה "ובהשפעתה של  רציונאלי-לעתים בלהט בלתי

עניין פכה לשבהן הפגיעה בחירויות היסוד של האדם ה ממושכותההיסטוריה כללה תקופות אפלות 

מפני סוגים  תכלית ההגנה על הציבור  .התקופהבמונחי  ת והכרחיתכמוצדק הואף נתפס, שבשגרה

גובר , משמעותיפיחות  פרקי היסטוריה להצדקתאותם שימשה במסוימים של עבריינות הועצמה ו

מדובר בהגנה חיונית כי שכנוע עצמי  כך נעשה מתוך  .ערך ההגנה על חפיםב( עד כדי איון ממש) והולך

 רווחהשבהן  בפרספקטיבה היסטורית נראות תקופות אלה כתקופות חשוכות  .על החברה מפני סכנה

האפיסטמולוגי והתודעתי חל , פוליטי-עיקר השינוי המוסרי.  הענישה השרירותית ורבו הרשעות השווא

                                                           
183

יש להדגיש שבהקשר .  לעיל 144הערה , אייל ורייכמן-שאול מן ההגדרה במאמרם של גזל "הצדקות מוסדיות"המונח  
המוסדי של ההצדקות ואינני  רואה מקום להבחין בין הרשות המבצעת לבין הרשות  דיוננו כעת איני מתמקד כלל בהיבט

כפי שנסקרו לעיל רלוונטיות בהקשר של הסקת האחריות  "ההצדקות המוסדיות"אני סבור שההטיות שביסוד .  השופטת
 .שבוודאי אינם חסינים מפניהן, הפלילית גם כלפי שופטים ומושבעים

184
 .  153-162טקסט נלווה להערות , "המוסדית הטייה"הדיון לעיל ב' ר 
185
 .154הערה , "הטיית הכשל ההליכי"הדיון לעיל ב' ר 
186
 .159הערה , "ית הרציונאליות החלקיתתיאורי"הדיון לעיל ב' ר 
187
 .לעיל 2.5.3פרק ' ר, בהקשר ההיסטורי, כגורם להרשעות שווא" פאניקה מוראלית"לדיון ב 
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שבמהלכה עוצבו גם רבים מן המושגים המשפטיים המתקשים לתכלית ההגנה על , בתקופת ההשכלה

בריסון  בצורך הכרההשינויים של תקופת הנאורות התבטאו גם ב.  ולא בכדי, חפים מפני הרשעת שווא

מודעת הכנות וה, זאת כפועל יוצא מן הביקורת העצמית, הפלילית לענישה ובהצבת מגבלה ברורה

מחייבת  ללא מגבלת ענישה.  מתוחכמת ככל שתהיה, של שיטת המשפט ליכולותיה ולמגבלותיה

 בולטיםפרקים  .לתנודתיות רבה בהקשר הפלילי "הצדק"נטו מושגי  ,מעשית ותודעתית, וברורה

שימוש לערך המצדיק את ה מירבית נאמנות וקונסיסטנטיותבהיסטוריה המחישו את הצורך בהבטחת 

 .עקרון העדיפות מבטא עמדה זו כהתניה  .שבידי המדינה ענישהבסמכות ה

ביסוד טיעון , לבסוף - האזרחביחס לפגיעת השלטון בזכויות ספקנות יסודתנית זהירות ו .ח

היא חותרת לצמצם למינימום את   188:ליברטריאנית השקפהגלומה  אמנות לערך המצדיקנה

ביחס לכל ספקנות  ביסודה.  פרטהשל  ובחירויותיו הבסיסיות ההתערבות הכוחנית של השלטון בחייו

זו אינה שוללת את סמכות  ספקנות.  כלפי האינדיבידואל הממשל מצדכח וכפייה הפעלת  הקשר של

תובעת מידה גבוהה היא אולם  ,שהינה חיונית לקיום החברה ,ותהפלילית בגין ביצוע עביר הענישה

ענישה פלילית הטלת היא תובעת העמדת כל תביעה ל.  בהפעלתה תקפדנוביותר של ריסון עצמי ו

 .רק כאשר היא באמת נחוצה ומוצדקת ,ככל הניתן ,במבחנים מחמירים כדי להבטיח שתוטל

 משמעותו והשלכותיו, "הנאמנות לערך המצדיק"קריטריון   3.7.3

פועלת מערכת המשפט על יסוד , תפלילי שתת ענישהההנחות הללו מתכנסות לטיעון לפיו בהקשר של ה

טיעון זה גורס שאין המערכת מכוונת עצמה בהכרח להגשמה ".  הנאמנות לערך המצדיק"קריטריון 

נאמנות לערך המצדיק קריטריון ה.  אלא מתוך ריסון עצמי כאמצעי הגנה" הצדק"שלמה או עדיפה של 

כצעד ייחודי ודרסטי של הפעלת כח כופה מצד השלטון כלפי הפרט  ,מניח שאל סמכות הענישה הפלילית

הוכחה בוודאות מקרים שבהם לדת התניה המגבילה את השימוש באותו כח מנצ ,ופגיעה בחירויותיו

לה החלה גם לנוכח הבנה אלא מגב" העדפה"אינו מבטא " להעדיף"הציווי   .קרובה ההצדקה לעשות כן

 . בהסתברות גבוהה היא לא לשרת את הצדק אלא תמנע את מימושו, שבמקרים רבים

 היא אינה.  שאין היא מבקשת להצדיק את עקרון העדיפות כשלעצמו ייחודה של הגדרה זו בכך

ה תועלתנית אלא במיד-היא מתארת מגבלת ענישה שהינה לא רק אנטי.  מבוססת על תיאוריה של צדק

היא מכוונת להגן על ההצדקה לשימוש בסנקציה .  מימדית בדרישתה להגשמת הצדק-מסוימת חד

ביסודה הכרה בצורך בריסון וזהירות גם .  היא מבטאת התחייבות והבטחה.  הפלילית ועל עקביותה

היא תובעת .  ודווקא בהקשרים שבהם המערכת השלטונית בכל עוצמתה דוהרת קדימה להגשמת הצדק

.  ומכח פעולתה ידה-הצדק המוטל על-אלא מאי, היא חרדה לא מפני פגיעה בצדק באשר היא.  תספקנו

צדק הנגרם במחדל -צדק הנגרם במעשה לבין אי-אישהאבחנה המוצעת איננה אבחנה בין , יושם אל לב

האבחנה מבוססת על האחריות של הנוקט באופן מודע במעשה   189.לעיל תיאבחנה שממנה הסתייג –

לכן הקריטריון הוא של הקרבה .  אכן נכונות ההנחות שעל יסודן הוא פועלש לוודא הפוגע באחר

 .זהו כלל בסיסי של ריסון ובדיקה עצמית  .לוודאות" באופן סביר"המקסימלית 

                                                           
188

רות כוונתי כאן הינה לגישה פילוסופית המדגישה את עקרון חי.  כזרם חשיבה" ליברטריאניזם"ליתכנו מספר הגדרות  
  .ימום ההכרחי את התערבות הממשלה בחופש הפרט ואת השימוש בכפייה מצדהחותרת לצמצם למינהפרט ו

189
 .לעיל 149-141להערות טקסט נלווה ' ר 
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מקבלי ההחלטות ושאר השחקנים בגדרו  גם לצורך הגנה על ץנחו" הנאמנות לערך המצדיק"עקרון 

הפועלים מטעם המדינה  -וכן נציגי רשויות התביעה , שופטים או מושבעים -של ההליך הפלילי 

נאמנות ה  ."נוחות מוסרית"הנאמנות לערך המצדיק נחוצה מטעמים של יושרה ושל .  ובשליחותה

היא מבטאת את    .גורלם של אחרים יעתנטילת האחריות האנושית לקבל צמדתלערך המצדיק נ

מדובר . פלילי הינו כבדההקושי הנלווה להכרעת הדין במשפט   .אידיאל סמכות השפיטה האנושית

מעוררת סוגיות מורכבות  האחריות לקביעת העבודות.  ה בעלת מטען מוסרי פרסונאליבהכרע

הנאמנות .  וודאות-תנאי אידין בשל בני אדם לפסוק  המעשית יומרהלוהמוסרית זכות המתייחסות ל

ולא להעמידם , ים האנושיים במערכתלערך המצדיק נחוצה גם כדי להשקיט את מצפונם של הגורמ

טיעון .  משוכנעים בצדקתהאינם שהם  (או לחייבה בפסיקתם) ענישה במצב שבו הם נדרשים להטיל

  :ל שלושה אידיאליםהמבסס את ההגנה על חפים עהטיעון  את לפיכך תואם הנאמנות לערך המצדיק

, ההקצאה הנורמטיבית של סיכוני המשגה, ("rectitude of decision")החתירה לדיוק עובדתי 

המתקף את הלגיטימיות של ההוכחה המשפטית והטלת הענישה " הנוחות המוסרית"ואידיאל 

 .שרהובמונחים של הגינות ושל י

כגון מימרתו של " יחס העדיפות"אין לפרש את נוסחאות " הנאמנות לערך המצדיק"בראי טיעון 

הינן בבחינת ביטוי  סיסמאות אלו.  בלקסטון ודומותיה באופן מילולי וכביטוי ליחס עדיפות כפשוטו

לא א למימוש או יעד עקרון העדיפות עצמו איננו מטרה.  מציאות-הנחות נוגדות על סימבולי המבוסס

ט המכוון לשלוט שגיאה בסיסית היא לפרש את סטנדרט ההכרעה כסטנדר.  ועקרון ממחישאמצעי 

.  בין הרשעות חפים לבין זיכויים של אשמים" רצוי"או " קביל"או כביטוי ליחס " שיעור ההקרבה"ב

 הגנה עלשמייחסת החברה לחשיבות האת  שנועדה להמחישנוסחאות העדיפות מציגות טענה היפותטית 

אפילו אם היינו צריכים לבחור בין :  "בבחינת, ריסון עצמי ואת הטיית ההתלבטותאת התביעה ל, חפים

אין בכך ".  להחליט כך הססיםהיינו מלא , זיכוי של עשרה אשמים לבין הרשעה של חף מפשע יחיד

מו משמש עקרון העדיפות כשלעצ.  או כל יחס פוזיטיבי אחר, יחס כאמור מתלשאיפה להגש משום ביטוי

 .לביטוי מגבלת הענישה כתביעה למימוש מיטבי של הערך המצדיק את הטלתה

אלא , שאיננה מוחלטת, קיימת מגבלת ענישה דאונטולוגית, גם לפי טיעון הנאמנות לערך המצדיק

החסינות :  שתי פרשנויות למובן החזק של ההגנה על חפים עד כה הצגתי.  מתבטאת בהצבת רף מחמיר

ובהתאם לתורת הצדק  לפי ההגדרה הדבורקיאנית) "הספק המאובחן"ומפני  התועלתמפני שיקולי 

פרשנות  אוכל להציגכעת .  בין זכויות לבין אינטרסים יהאיזון האנכבמונחי ו( ות של רולסוגנכה

על .  יושרהלחובת זהירות ול, המובן החזק של ההגנה על חפים מתבטא בדרישה לריסון עצמי.  שלישית

גישה זו   .העובדות להשתכנע מעבר לספק סביר בכך שהכרעת הדין מקיימת את הערך המצדיקקובעי 

   .מוראלי-תואמת הצבתו של קריטריון פנימי

במונחים , גם קריטריון זה מניח את הרציונאל המתיר את הפגיעה בזכות, כשתי הפרשנויות הקודמות

ובנקיטת מאמץ הוגן  יושרהבכנות וב פועלת המשפט כל זמן שמערכת  .הנגזרים מן ההצדקה גופה

היא מקיימת את , וכל עוד שאין היא מודעת באופן סביר לטעותה, הרשעת שוואהסיכון ללצמצם את 

גם אם היא עלולה לטעות , אינה מפרה את מגבלת הענישהכך היא דיק וקריטריון הנאמנות לערך המצ

יסת מגבלת הענישה הדאונטולוגית הגם ששלוש ההצדקות מתכנסות באופן ברור אל תפ.  מעת לעת

הן עושות כן  (ככלי המרכזי להגשמתה בפרט ספק סבירהוכחה מעבר לואל סטנדרט ה)במונחי סף 

  .במונחים נורמטיביים שונים ונבדלים
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כפי , על הגדרתן ועל בחינתן של המחויבויות המוגדרות בעבודה בדרכה משליכה ,מותיהדכקו, גישה זו

המתייחסת , "המחויבות המוראלית"בפרט נגזרות ממנה חשיבותן הייחודית של .  בהמשך שאמחיש

להישמר מפני הרשעת ( שופטים ומושבעים)לאחריות ולחובת המאמץ של קובעי העובדות , להלך הנפש

וכך גם אל יתר הכללים )מתמטי -מעבר להתייחסות אל סטנדרט הספק הסביר כרף הסתברותי מעין, חף

 (.ת תכלית ההגנה על חפיםהמבטאים א

 עיון נוסף -" סף"כמגבלה המבוססת על מגבלת הענישה הדאונטולוגית   3.8

פני מאזן השיקולים בבהגדרת חסינות , הדיון עד כה חתר לבסס מובן חזק לעקרון ההגנה על חפים

.  איננה מוחלטת, בהתאם לכלל ההצדקות, הודגש שמגבלת הענישה הדאונטולוגית, עם זאת.  התועלתני

במלים .  כל אחת מן ההצדקות מותירה במונחיה סיכון להרשעת חפים מפשע הנתפס כהכרחי ולגיטימי

הסיכון שמערכת  טווח או סוגהגדרת מגבלת הענישה הדאונטולוגית מבוססת על הגדרת , אחרות

מודעות מתוך , ג הסיכון שהיא מותירההמשפט מתיימרת לספק הגנה החלטית מפניו לבין טווח או סו

הטיעון הראשון   190.עם שני טיעונים ביקורתיים משמעותיים התמודדותהכרה זו מחייבת .  לקיומו

המענה .  תועלתניות-אנטי מבקר את התוקף והעקביות של הטענה לקיומן של מגבלות דאונטולוגיות

הטיעון .  (Threshold Constraint)" על סףמגבלה המבוססת "של רעיון המחייב להסביר את  ביקורת זול

בהתייחס , הסף באמצעות המחשת משמעותה המצרפית-השני מבקר את תוקף הרעיון של מגבלת

גם מכיוון זה הטענה היא לכשלון הרעיון של מגבלת הענישה .  במבט כולל לתוצאות שהיא מייצרת

דרת סף ההרשעה בהכרח מבוססת על הביקורת מכוונת לשכנע שהג  .הדאונטולוגית בשל חוסר עקביות

המובן החזק  ה שלהגדרה ממחיש את חשיבותהמענה לשני טיעוני הביקורת הללו   .המאזן התועלתני

 ".צבר המחויבויות"תיזת ומתקשר ללהגנה על חפים בהתאם להצדקות המוסריות שנבחנו עד כה 

 הנקשרת למגבלות דאונטולוגיות הבעיה  3.8.3

לפיה פעולות מסוימות אסורות  גלומה העמדה ותדאונטולוגי ותמגבל לקיומן שלו של הטיעון ביסוד

הביקורת .  מבחינה מוסרית מסיבות עקרוניות שאינן קשורות לשיקולי התועלת ואינן כפופות להם

ברובם של ההקשרים גם מצדדי המגבלה הדאונטולוגית נאלצים להכיר בכך , למרות זאתמדגישה ש

גם .  נכשלת בחוסר עקביות העמדה, טוענים המבקרים, אם כך.  יננה מעשיתאבאופן מוחלט שהחלתה 

( או מניעת רע)נאלצים להודות בכך שכאשר מספיק טוב  של המגבלה הדאונטולוגית הטוענים לקיומה

והטיעון  שאלה של מידההשאלה היא אחרי ככלות הכל  . מוסרי להחילה-יהא זה בלתי, תלויים בדבר

מצדדי מגבלת הענישה נדרשים לאמץ אל גישתם מונחים   191.בתור שכזה תועלתני נכשל-האנטי

הם מכירים בכך שאין מנוס מלהחיל באופן מודע  גם , בשורה התחתונהותוצאתניים של ערכים יחסיים 

( גם)וזאת , מסוים של חפים על מזבח הלחימה בפשיעה-סיכון להרשעת שיעור מסוים או בלתי

 מתבררותנוספת של הטיעון הינה שמגבלות דאונטולוגיות  וריאציה .משיקולים תועלתניים

                                                           
190

 ,Frank Jackson & Michael Smithב בתגובה למאמרם של המאמר נכת.  64לעיל הערה , Aboodi et alבין ' ר 

Absolutist Moral Theories and Uncertainty, 103  JOUR. OF PHILOSOPHY 257 (2006)  .זה מול זה, שני המאמרים ,
 ."מגבלת סף"בלה הדאונטולוגית כת המגתפיסמציגים תמונה מרתקת של הטיעונים בעד ונגד 

191
הינו שעצם ההחלטה לקיים מערכת שפיטה פלילית הינה החלטת מדיניות , 5 הערהלעיל , Binder and Smithטיעונם של  

במגמה , הם מגנים על ההצדקה התועלתנית הבנטהמיאנית.  שטבועה בה מניה וביה הנכונות להרשעה מודעת של חפים
 .  לחשוף את חוסר העקביות שבעמדה הדאונטולוגית
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באשר הן מטילות הגבלה מוסרית על ביצוע פעולות שיש בהן כדי לצמצם ביצוען של , פרדוקסאליותכ

   192.מוסריות מאותו סוג-פעולות בלתי

 193.וודאות-הביקורת הרלוונטית ביותר היא זו המתייחסת לערכן של מגבלות דאונטולוגיות בתנאי אי

 או  1 –שווה ל (p) המגבלה הדאונטולוגית אינה מעוררת קושי בכל המקרים שבהם הסתברות האשמה

במצב השני .  במצב הראשון ברור שהמגבלה לא תחול ולא תהיה כל מניעה להרשיע את הנאשם.  2 -ל

 דומה שניתן להרחיב הדיוןבהקשר )כוונות של חפים מפשע תחול ותאסור ענישה מבוודאי המגבלה 

הדילמה המשפטית המעשית היא כמובן   194.)2.5 –אשמה הנמוכה מ הסתברותכל ל הנחה זו ביחס

המגבלה הדאונטולוגית אינה מעניינת אם אין בה כדי להדריך ביחס למקרים שבהם הסתברות . אחרת

  195.עימם מתמודד ההליך הפליליואלו הם מרבית המקרים ש 1 –אך קטנה מ 2.5  -האשמה גדולה מ

הטיעון . יחידי לכאורה הינו בהגדרת סף הקובע את תחום תחולתה של המגבלה הדאונטולוגיתהמוצא ה

נימצא מקבלים את , שבה נגדיר את הסף p=1 –הביקורתי הוא שבכל רמת הסתברות קטנה מ

כלל הוריאציות לטיעון  . התועלתעל מזבח  מפשע שיעור מסוים של חפיםהקרבת הלגיטימיות של 

ניתן .  ברוח משנתו של קאנט, של תפיסת החובות הדאונטולוגיות, הקטגורי9האבסולוטינקשרות לאופי 

כפי שהגישות הדאונטולוגיות מאתגרות ומסייגות את הגישה  לסכם את הביקורת בכך שממש

מנגד את הגישות  מסייגתהגישה התועלתנית  ךכ, התועלתנית ביחס לשפיטה הפלילית ומגבלותיה

 .תועלתנית מביסה את עצמה-העמדה האנטי.  בלה שהן מציבותהדאונטולוגיות ואת המג

התשובה המקובלת הינה פשוטה ובעצם מאפשרת להכיל את .  ניתן להשיב לביקורת זו בשתי רמות

" אבסולוטיסטית" גרסהאין כל הכרח לאמץ , כלומר.  הביקורת תוך דחיית המסקנה המוצגת לאורה

" יחסיות"וסר עקביות בהגדרתן של מגבלות דאונטולוגיות אין בהכרח בעיה של ח.  של הדאונטולוגיה

איננה קבלתה באופן גורף של העמדה " מגבלת סף"משמעות הרעיון של ".  מבוססות סף"או 

אוסרת את הפגיעה " מגבלת הסף"  196".מרוככת"התועלתנית אלא ביסוסה של עמדה דאונטולוגית 

האינטרס , וך הכרה בכך שמעבר לסף הגנה מסויםת, בעקרון או בזכות המוגנים משיקולי התועלת ככלל

תלויים " רע"או " טוב"כאשר מספיק )הינם חזקים מספיק ( או תביעות דאונטולוגיות שכנגד)הציבורי 

מותנית לסף -המשמעות היא מחויבות דאונטולוגית בלתי.  של המגבלה כדי למנוע את החלתה( בדבר

                                                           
אם נגרוס שהפעולה .  בהתייחסות לאיסורים דאונטולוגיים מובהקים כגון האיסור להרוג תהפרדוקס מומחשטענת  192

את יש לאסור שאז נמצא אוחזים בדעה , שהיא תניב( או מניעת הנזק)ללא קשר לתועלת ( שאסור להרוג, כלומר)אסורה 
(.  מניעת הריגתם של אחרים)סוגה מוסריות רבות יותר מ-למנוע ביצוע פעולות בלתיהיא נחוצה כדי ביצוע הפעולה גם אם 

 Christopher MacMahon, The Paradox of Deonthology, 20 PHILOSOPHY  .עמדה מוסרית שכזו איננה רציונאלית

AND PUBLIC AFFAIRS 350 (1991) ;SAMUEL SHEFFLER, THE REJECTION OF CONSEQUENTIALISM 88 (1982)  ;

SHELLEY KAGAN, THE LIMITS OF MORALITY 33 (1989). 
193
 Aboodi et al , 64לעיל הערה  ;Jackson & Smith , 112לעיל הערה. 
194

( קסון וסמית'וגם של ג) בורר ואנוך, אינה חופפת את הטיעון של עבודי p<0.5>0אמנם ההתייחסות לטוות שבו  
אולם בהקשר של ההרשעה הפלילית נדמה שאין מי ( בלבד 2המתייחסים לתחולה מובהקת של המגבלה בהסתברות )

לא צפויה  2.5 –כך שבכל הסתברות הקטנה מ , שיחלוק על כך שהתנאי המינימלי הוא הוכחת האשמה במאזן הסתברויות
 .כלל ובוודאי משיקולים דאונטולוגיים-ם משיקולי תועלתנותא, מחלוקת באשר לתחולתה של מגבלת הענישה

195
 A deonthological theory that has nothing to say about cases with 1>p>0 really has":  בלשונם של המחברים

nothing to say about practically all real-life cases"  .קסון 'עון של גבהמשך ישיר לטי, בורר ואנוך, דיונם של עבודי
ממחישה שממנה הם מבצעים בשלב המאוחר יותר היקש אל סוגיית מגבלת  שכלפיו הם משיבים מתייחס לדוגמה' וסמית

כאשר , מתייחסת לגולש סקי שעומד לגרום למפולת שלגים שתגרום למותם של עשרה אנשים ההדוגמ.  הענישה הפלילית
נקודת .  חריםהרוג אותו כדרך היחידה למנוע את מותם של העשרה האמבחינה מוסרית ל( או חובה)השאלה היא אם מותר 
בוודאות אם גולש הסקי אכן מתכוון לגרום  יתן לדעתלפיה בחיי המעשה לא נ' קסון וסמית'של ג המוצא מצויה בטענתם
 . יםלמותם של עשרת הגולש

196
בורר ואנוך מדגישים שרובם , עבודי.  "the threshold view of absolutism"הינו ' קסון וסמית'ידי ג-המינוח שהוצע על 

 .("moderate deonthologists")" דאונטולוגים מתונים"של הדאונטולוגים בני ימינו הינם באופן טיפוסי 
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מעבר לסף , לעומת זאת.  לת הענישה במלוא עוצמתהעד לסף האמור תחול מגב.  הגנה מסוים שנקבע

הגדרת ההגנה במונחי סף .  המגבלה לא תחול ותהיה רשות ליטול את הסיכון לפגיעה בזכות המוגנת

דאגה דאונטולוגית  היא מבטאת.  מאפשרת קיום דינמיקה בין ההגנה על הזכות לבין האינטרס החברתי

, עבודי  .הסף עדיין מובחנת היטב מן העמדה התועלתניתעמדת מגבלת .  משמעות אך לא מוחלטת-רבת

, שאותה תרגמו" )וודאות מוראלית"להגדיר את מגבלת הענישה במונחים של הציעו כדוגמה בורר ואנוך 

הוודאות "פירוש העמדה הינו שעד לסף של   197(.כמותיים-למונחים הסתברותיים, לצורך המחשה

בהכרח  שאינםמתוקף שיקולי ההגנה על הערך , חלטמגבלת הענישה תחול באופן מו" המוראלית

לנוכח רמה גבוהה ביותר של הסתברות אשמה כדי קירבה , מעבר לסף האמור, לעומת זאת.  תועלתניים

העמדה התועלתנית , לפי תיאור זה של מגבלת הסף  198.מגבלת הענישה לא תחול, מעשית לוודאות

 .מקיימות ביניהן הדדיות ומסייגות זו את זו והעמדה הדאונטולוגית

לעקרון ההגנה " המובן החזק"המתבטאת בהגדרת , אני סבור שדרושה תשובה לביקורת ברמה נוספת

בורר ואנוך מתכנסת להגדרת מגבלת הסף במונחים , תשובתם של עבודי.  המוצע בעבודה זו

פרשנות ההכרחית או המדויקת האיננה  הגם שזו) ת האינטרס הציבורי שמנגדעוצמהסתברותיים ובראי 

גישה   .הסיכון רמתהסף מתבטא ב  (.כפי שאראה בהמשך העבודה, "הוודאות המוראלית"ביותר למושג 

עם הגדרת המובן החזק לעקרון ההגנה במונחי האיזון האנכי בין זכויות מוגנות לבין  להתיישב עשויהזו 

וראוי ניתן "( הסף)"המחויבות להגנה על חפים אלא שאת המובן החזק של .  אינטרסים ציבוריים

הגדרת .  ושאינם מתמצים בהסתברות האשמה שאינם כמותיים, מהותיים-איכותייםלהגדיר במונחים 

 חובת המאמץ המוראליתאו במונחי 9מובחנים של סיכון ו סוגיםהמחויבות במונחי האבחנה בין 

בן החזק לעקרון ההגנה מאפשרות לבסס ההגדרות המוצעות למו.   משלימים את התשובה לביקורת

בהמשך אסכם את הגדרת המובן החזק של המחויבות .  מובן עקבי וקוהרנטי למגבלת הענישה היחסית

 .בהתאמה למונחי כל אחת מן ההצדקות שנסקרו( מוגדר" סף"כמחויבות ל)להגנה על חפים 

 הבעיה ומוצא אפשרי ממנה -מגבלת הענישה היחסית   3.8.3

בפרט , "סף"הדאונטולוגית המרוככת המגדירה מגבלת ענישה כמחויבות ל גרסהמקבלים את הגם אם 

סף דרישת ההבעיה נובעת מכך שכיבוד המחויבות ל.  נותרת בעיה נוספת, במונחים הסתברותיים

פן זה של הביקורת ההתייחסות ל.  באופן מצטבר את הפרתה, לפי הטענה, מקרה הקונקרטי לא תמנעב

, שכלפיו השיבו' קסון וסמית'בעקבות מאמרם של ג.  בורר ואנוך, ז מאמרם של עבודיבמרכ הניצב

סיטואציית היסוד לבחינת המגבלה :  כמשל, המחישו המחברים את הבעיה באמצעות הדוגמה הבאה

.  של עשרה קורבנותגבה חייהם לגרום למפולת שלגים שת מתכווןהדאונטולוגית הינה של גולש סקי ה

לגרימת  2.15דוגמה הסתברות של ב)הסף גורס שבהינתן רמת וודאות מספקת לסיכון מגבלת רעיון 

רשות ואף חובה לירות בגולש הסקי כדי להציל את  היהת( "וודאות מוראלית"השקולה ל, המפולת

אך כעת נניח שישנם שני .  אינה מופרת כלפי הגולש הקונקרטי סףבכך מגבלת ה.  עשרת הקורבנות

כאשר ההסתברות לכך שכל אחד מהם מתכוון , (שני נאשמים במשפטים נפרדים –ובנמשל )גולשים 

                                                           
197
 .שם 
198

הגם שהגדירו , )6ש "ה, שם)במונחים הסתברותיים " סף"בורר ואנוך עולה במפורש ההתייחסות אל ה, מדיונם של עבודי 
הוכחה מעבר "או לחילופין כ, ביחס לאשמתו של הנאשם" וודאות מוראלית"מחייב ולצרכי הדיון כ-פן בלתיאת הסף באו

מבלי לייחס ערך , עניינם היה נתון להצדקת עצם הרעיון של ראיית מגבלות דאונטולוגיות כמגבלות סף".  לספק סביר
 לדון באופן מעמיקהמחברים גם לא ראו חשיבות , על כן.  2ש "ה, שם.  לאופן הגדרת הסף, כל שכן הכרחי, סובסטנטיבי

הוכחה מעבר לספק "או את ה" הוודאות המוראלית"אין הכרח לפרש את אלא ש.  אופן ההגדרה המדויק של הסף ובטיבוב
לעבודה  א המרכזיתשאלת מהותו וטיבו של הסף הקובע את מגבלת ההרשעה והענישה הי.  כסף הסתברותי במהותו" סביר

 .שאינן תוצאתניות" סף"המוצעות בפרק זה הינן הגדרות אפשריות ל" המובן החזק"ת הגדרו.  זו
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וירייה  Xירייה בגולש )לכאורה אין מגבלה לירות בכל אחד מהם .  2.16לגרום למפולת הינה ועומד 

שלפחות מאחר וההסתברות לכך , ותהתפר א בשניהםאלא שירייה .  מגבלההמבלי להפר את ( Yבגולש 

וודאות "בזמן שקיימת , במלים אחרות  2.29.199 לגרום למפולת הינה בערך לא מתכוון אחד מהם

בהתאם לסף )הרי שאין וודאות מספקת , שכל אחד מהגולשים מתכוון לגרום למפולתלכך " מספקת

שכן מצד אחד , אם ניתוח זה נכון הרי הוא מוביל לסתירה לוגית.  לכך ששניהם מתכוונים לכך( שנקבע

הנמשל .  Y –וגם ב   X –אבל שאסור לירות גם ב , Y –ולירות ב   X –נסיק שמותר ואף חובה לירות ב 

לא קיים ספק סביר ביחס לאשמתו של כל אחד מהנאשמים ו" וודאות מוראלית"גם אם קיימת : ברור

לגבי  ברמה הדרושה לא תתקיים וודאות, הרי שככל שמתקיימים יותר משפטים פליליים, בנפרד

משמעה של המדיניות הינה הרשעה מודעת של חפים מפשע שאיננה , להיפך.  אשמתם של כלל הנאשמים

פן זה של הביקורת חוזר לטענה .  דאונטולוגיתהענישה הת עם תפיסת קיומה של מגבלת קונסיסטנטי

 .שלא ניתן להצדיק את רף ההרשעה אלא במונחים תועלתניים

גם התשובה לביקורת זו מאפשרת לחדד את משמעותו וטיבו של המובן החזק של המחויבות להגנה על 

כן תהיה לה משמעות חשובה לעניין פרשנותו .  תניתוזאת באופן מובחן היטב מן ההצדקה התועל, חפים

חמש  סקורא.  לעבודה חמישישיידון בהרחבה בפרק ה, הראויה של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

 .על בסיס עמדות שהוצגו בספרות ותוך התאמתן למונחי העבודה, תשובות מצטברות לבעיה המוצגת

השאלה   -( בעקבות אלכס שטיין)השגיאה הלוגית  -" כלל המכפלה"שלילת תחולתו של  .א

אלכס שטיין , בהקשר של חקר העובדות במשפט.  הראשונית הינה שאלה של רציונאל אפיסטמולוגי

אז , Q -וכבסיס להחלטה ש P -מצדד בעקרון לפיו אם רציונאלי לקבל פרופוזיציה כבסיס להחלטה ש

של ספקות או סיכוני משגה " צבירה"ה . Qוגם  P -רציונאלי לקבלה גם כבסיס להחלטה ש

הרציונאל האפיסטמולוגי המנחה הינו .  מוחשיים היא שמייצרת אנומליהשאינם אבסטרקטיים ו

. הבחינה הרלוונטית איננה של אפשרות הטעות הכללית.  הדרישה לספציפיות של ההיסקים העובדתיים

 200.לעצמוהוא עות בכל מקרה כשאם ישנה אינדיקציה קונקרטית לאפשרות הטה:  השאל היא אחרת

 -( בורר ואנוך, בעקבות עבודי)השגיאה הנורמטיבית  -" כלל המכפלה"שלילת תחולתו של  .ב

.  בורר ואנוך שוללים את צבירת הספקות באמצעות מכפלת ההסתברויות במונחים נורמטיביים, עבודי

ישות בעלת זכויות "אינם  - "ציבור הנאשמים בכללותו"ובהתאמה  -( Yוגם  X)שני גולשי הסקי יחדיו 

המחויבות מלכתחילה הינה לזכות אינדיבידואלית ולתביעה .  ("Right Bearing Creature") "מוגנות

  normatively epiphenomenal".201"בלשונם , התביעה בשם ציבור הנאשמים הכללי הינה.  מכוחה

הרשאית להתלונן בגין פגיעה , "ישות מוסרית בעלת משמעות"המחויבות הדאונטולוגית הינה כלפי 

היפותטי אינו נושא זכויות כאלו וממילא לא חלה המסוים ו-בלתיה, כלליהנאשמים הציבור .  בזכותה

יש להדגיש שטיעון זה תואם לחלוטין לאבחנה בין זכויות מוגנות לבין אינטרסים .  מחויבות כלפיו

ממש כפי שאין להכיר .  על חפיםלעיל כבסיס לעיגונה של המחויבות הייחודית להגנה  שהודגשה

                                                           
199
 (1 – (0.96*0.96)) 
200
 Stein , 92, 69, 6לעיל הערה. 
201

.  היא תופעה שהינה משנית ומקבילה לתופעה הנבחנת אבל למעשה חסרת השפעה עליה" אפיפנומנלית"תופעה . שם 
אבל לא , תוצאה משנית של תופעה ראשונית( אם כי לא בהכרח)פנומנאלית עשויה להיות תופעה אפי , במונחים פילוסופיים

 .כלומר התופעה האפי פנומנאלית אינה משפיעה על התופעה הראשונית ובוודאי שאינה מגדירה אותה.  מתקיים קשר הפוך
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של ציבור  תביעה מכח זכותכך גם אין להכיר ב, "זכות מוגנת"בתביעה בשם ציבור הקורבנות כ

 .נאשם המסוים בלבדבהתייחס ל ותהמחויבות ומגבלת הענישה הנובעת ממנה חל  .בכללותוהנאשמים 

וחובת  צפיותלבין ( נההשקולה לכוו)האבחנה המוסרית בין מודעות וחובת זהירות קונקרטית  .ג

בורר ואנוך מבוסס על , ידי עבודי-נימוק נוסף המוצע על -( בעקבות לורנס טרייב)זהירות כללית 

שנדונה באופן כללי , (intending and foreseeing) הצפיותהאבחנה הדאנוטולוגית בין כוונה לבין 

הרשעה בהיעדר ) של מגבלת הענישה כלפי נאשם קונקרטי ם מדגישים שהפרתהה.  בראשית הפרק

אימוץ מדיניות של מחויבות למגבלת , לעומת זאת .  הפרה מכוונת הינה בבחינת( וודאות מוראלית

נמנעת של חפים מפשע בחלק -להוביל לענישתם הבלתי צפויהלכך שהיא  כללית הענישה מתוך מודעות

ס שר הזה ראוי להדגיש את האבחנה החשובה שהדגיש לורנבהק.  קרים אינה מהווה הפרה מכוונתמהמ

במקרה הקונקרטי לבין המודעות לאפשרות הטעות  מודע יכוןסנטילת בין הנכונות ל, טרייב לפני שנים

טרייב השיב לטענה שהשוותה את הסיכון המודע להרשעת חפים לנוכח פעולת מערכת .  הכללית

לפי הטענה , בשני המקרים  202.כח קיום טיסותהמשפט למודעות לסיכון לתאונות תעופה לנו

שיעור  אטרייב הדגיש שיה.  הסתברותי מוגדר-המחויבות הינה בהכרח לסף בטיחותי, התועלתנית

רות הרי שיש להבחין בבירור בינו לבין חובת המאמץ והזהי, אשר יהא" הנסבל"התאונות המצטבר 

לשיעור המניעה יבות הקונקרטית איננה המחו.  באופן קונקרטי החלה בהתייחס לכל אחת מהמקרים

מחויבות זו .  ("deliberate")ימנעות מהטלת סיכון מודע וקונקרטי לה אמץ המקסימליאלא למ הכללי

עמדתו של .  (גם אם רמת ההסתברות שלה פחותה) מכל אינדיקציה לסיכון או סטייה שוללת התעלמות

שוללת את הרלוונטיות של המודעות להיתכנותן של טעויות במצטבר לעניין ההגדרה והמימוש  טרייב

 וללת את הגדרתה של מגבלת הענישה במונחיםש עמדה זו.  של המחויבות כלפי הנאשם הספציפי

הסרת כל לבמונחי חובת המאמץ , הסתברותיים ומחייבת מתן פשר אחר למובן החזק של המחויבות

 .ספק קונקרטי

משמעות ההכרה  -( בורר ואנוך, בעקבות עבודי)פוסט -אנטה ואקס-האבחנה בין תביעות אקס .ד

קונקרטי מותירה בעיה מצרפית של הרשעת חפים כיבוד מגבלת הענישה כלפי כל נאשם באופן  בכך שגם

לחפים מפשע , הווה אומר.  פוסט-אנטה לבין תביעות אקס-מפשע מחייבת אבחנה בין תביעות אקס

לנימוק זה משמעות חשובה הנובעת .  םההזכות להתלונן בדיעבד על הפגיעה בשמורה ים בשוגג המורשע

גם בהיבט הזה קיים הבדל ".  סף"מעצם הגדרתה של מגבלת הענישה כמגבלה יחסית וכמחויבות ל

המודעות לגרימתן של הרשעות .  משמעותי מאד בין הגישה התועלתנית לבין הגישה הדאונטולוגית

לקיום , מתקשרת למחויבות הרביעית המוגדרת בעבודה זו כיבוד מגבלת הענישה המוגדרת שווא חרף

 .  הנימוק מחזק את מעמדה.  מנגנונים לפיקוח ולאיתור ותיקון טעויות בדיעבד

מספר פרדוקסים  -( בעקבות אלכס שטיין)ל הראייתי  ועקרון המשק "הנצחת הספק"בעיית  .ה

רלוונטי   203.הנצמדת להיסקים עובדתיים מבוססי הסתברותהודגשו בספרות כהמחשה לבעייתיות 

ידי הפילוסוף -שהוצג לראשונה על ("Preface Paradox")" פרדוקס ההקדמה לספר"במיוחד הוא 

                                                           
202

 Laurence H. Tribe, Trial By Mathematics:  Precision and Ritual in the Legal Process, 84 HARV. L. REV. 

1329, 1372-75 (1971). 
 

203
ונתן 'של הפילוסוף ג מד במרכז ספרו החשובהדיון בפרדוקסים הנלווים לקביעת העובדות במשפט על יסוד הסתברויות ע 

בסיס לדיון  תיאור הפרדוקסים שימש. L. JONATHAN COHEN, THE PROBABLE AND THE PROVABLE (1977)כהן 
    .64-92, 6לעיל הערה , Stein גם 'ר.  עשרות ספרים ומאמריםב ופיתוח
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ראוי להידרש בהקשר הדיון להמחשה שהציע אלכס   204.והמתמטיקאי האוסטרלי דיוויד מקינסון

פרדוקס .  ("lottery")" כרטיס ההגרלה"דוקס ופר" ההקדמה לספר"שטיין בספרו באמצעות פרדוקס 

ממחיש את " הקדמה לספר"ואילו פרדוקס ה" יצירת מבורות"ממחיש בעיה של " כרטיס ההגרלה"

בהקדמה :  מוצג התרחיש הבא" ההקדמה לספר"בפרדוקס  205".הנצחת הספק"הבעיה ההפוכה של 

לא ניתן , ץ לדייק ככל הניתןהמאמחרף ו שערך לספר מזהיר הסופר שחרף המחקר היסודי והמעמיק

הקורא מצוי במצב שבו אין לו כל .  להבטיח שהספר נקי באופן מוחלט מטעויות שאפשר שנפלו פה ושם

ולכן הנטייה תהיה להתייחס אל הספר , סיבה להתייחס לעמוד ספציפי זה או אחר בספר כנגוע בטעות

 בעיית הפרדוקס ממחיש את.  ואבמבעמדה זו סותרת לכאורה את הצהרת הסופר .  כנקי מטעויות

, מצד אחד ההצהרה במבוא מחייבת לייחס הסתברות לכך שכל עמוד בספר".  הנצחתו של הספק"

אין כל סיבה להניח , לעומת זאת בהיעדר אינדיקציה קונקרטית.  עלול להיות נגוע בטעות, באשר הוא

כלפי המועלות יות הזהה לטענות מתגלה כאן חוסר עקב, מבחינה רציונאלית.  טעות בעמוד זה או אחר

עלול  - האימננטי אך מופשט -הכללי  כיבוד הספק, בשני המקרים.  מגבלת הענישה המבוססת על סף

כנגד זאת קיים הסיכון להתעלמות מודעת מאפשרות .  להיות מונצח כך שלעולם לא תתאפשר הרשעה

רות להסתפק בסטנדרט הכרעה שאפ הבנה שאיןהמוצא לפי שטיין הוא ב  ".שביעות רצון"השגיאה כדי 

מידה שבה ב, קרי –" המשקל הראייתי"אלא שחובה להתמקד במושג , המבוסס על הסתברות בלבד

הסקת , מצד אחד.  הראיות הקיימות מכסות את ההאשמות העובדתיות הספציפיות למקרה הנדון

, מצד שני.  ת בלבדולא על הכללו, המסקנות העובדתיות צריכה להתבסס על כיסוי ראייתי ספציפי

נו נאיהוא כל זמן ש, פיק לצורך זיכויהנלווה להכרעות עובדתיות באשר הן איננו מס" הספק התמידי"

" ההקדמה לספר"לפרדוקס בהתייחס  case specific evidential credentials".206" –מעוגן לכשעצמו ב 

פשרות הטעות הכללית אינה א,  עמוד מסויםטעות בל קונקרטית בהיעדר אינדיקציהמדגיש שטיין ש

מן הניתוח של שטיין נגזר קריטריון איכותי של   207.מחייבת ספקנות ביחס לכל אחד מן העמודים

הסף המבטא את המחויבות אינו יכול להיות .  לצורך הגדרת מגבלת הענישה היחסית" משקל ראייתי"

חייבת להבנתי הכרה בחשיבותה גם לאור התבוננות זו מת, בנוסף.  מוגדר במונחים הסתברותיים גרידא

שכן הספר איננו סוף פסוק והוא מזמין תיקון ועדכון , לאיתור ותיקון טעויות, של המחויבות לפיקוח

 .לנוכח מחקרים ונוספים וככל שיימצא יסוד לכך

אך .  במונחי סף הגדרתה של מגבלת הענישה הדאונטולוגית כלפיניתן להדוף את הביקורת , הנה כי כן

נכנס , אני סבור, כאן.  מן הנימוקים עולות עמדות שונות בתכלית בכל הנוגע לאופן הגדרתו של הסף

לתמונה מלוא משקלו של המאמץ בפרק זה להציע הגדרות שונות למובן החזק לעקרון ההגנה על חפים 

 .בהתאמה להצדקות המוסריות, מפשע

 

                                                           
204
 David C. Mackinson, Paradox of the Preface, 25 ANALYSIS 205 (1965). 
205

 Stein , כל .  כרטיסי הגרלה 1,222מחולקים :  פרדוקס כרטיס ההגרלה מתייחס לתרחיש הבא.  62-69, 6לעיל הערה
יש לכל שחקן , מבחינה אפיסטמולוגית.  לי שיש לו מידע לגבי תוצאות השחקנים הקודמיםמב, שחקן לוקח כרטיס בתורו

 (כמעט זניחים)ה נמוכים יפרופוזיציה זו של ייחוס סיכויי זכי.  לא תזכה( הראשונה)סיבה טובה לחשוב שלקיחת הכרטיס 
יצירת ידע "של , לדדוקציה ההסתברותיתהפרדוקס ממחיש את הבעיה הנלווית .  כולל הזוכה, רלוונטית במידה שווה לכולם

.  לגבי כל אחד מן הכרטיסים, לנוכח ההסתברות הנמוכה, "הכרטיסים האלה לא זוכים"מדובר בהחלת ההכללה ".  מבורות
סדר -שטיין מדגיש שאי.  ההכללה כופה להתייחס אל כל הכרטיסים בספקנות, למרות הידיעה שקיים כרטיס זוכה, כלומר

ההכללה לבדה אינה מאפשרת .  נוגע לכל החלה של הכללה אחידה לצורך החלטה במקרה פרטי בלתי ידוע אפיסטמולוגי זה
 .בהיעדר ידע ספציפי ביחס למקרה, להסיק מסקנה עובדתית על בסיסה

206
 .69-22, שם 
207
 .93, שם 
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 המובן החזק לעקרון ההגנה - הסףגישות שונות להגדרת    3.8.3

הסיכום יהיה בבחינת הערות מקדימות לדיון המפורט בדרישת תוך הדגשה ש, כעת אוכל לסכם

של אפיון  מסקנות הפרק הנוכחי מתכנסות לתמצית.  לעבודה חמישיפרק הבההוכחה מעבר לספק סביר 

 .  ת המוסריות שנבחנושל המחויבות להגנה על חפים בהתאם לכל אחת מן הפרספקטיבו" המובן החזק"

.  כל שכן את שיעור ההעדפה, בהכרח את עקרון העדיפות מצדיקהאיננה  הפרספקטיבה התועלתנית

-דרישת ההוכחה במונחים כמותייםתחתור להגדרת היא .  היא אינה מכירה במובן חזק לעקרון ההגנה

כפיפות כל ללא , גישה תועלתנית מובהקת תגדיר את הסף בהתאם למאזן התועלת  .הסתברותיים

הגנה על ה מעמדו המיוחד של עקרוןהמכירה ב, גם גישה תועלתנית מרוככת.  למגבלה דאונטולוגית

במונחים של איזון ביחס  – של סיכוני המשגהמשמעותית גם אם בהטיה  –תחתור להגדרת הסף , חפים

במונחים של הסתברות אשמה מספקת המותירה  סטנדרט ההכרעהאת  תגדירהיא . לאינטרס הציבורי

הסף המוגדר עשוי להשתנות בהתאם להקשר   .סיכון לגיטימי וקביל להרשעת שיעור מסוים של חפים

 .ולרצינות העניין וגם מעת לעת בהתבסס על צרכי החברה המשתנים

מציעה  היא גם לא.  דת בהכרח בעקרון העדיפותאינה מצד, כפי שהעלה דיוננו, הפרספקטיבה הגמולית

מעבר לאיסור על ענישת חפים באופן , מונחים לביטוי טיבה של מגבלת הענישה ,באופן אינהרנטי ,לדעתי

 .מודע או גילוי אדישות ביחס לשאלת החפות או האשמה

מאפשרות  ת של רולס ותורת הזכויות של דבורקיןוגנות בתורת הצדק כהוהמעוגנ ותהפרספקטיב

.  במונחי חלוקת הסיכונים ההוגנת והשוויוניתמחויבות להגנה על חפים ה לשלהגדיר את המובן החזק 

 םשאינ ייםאיכות-מחייבת להגדיר את מגבלת הענישה בהתבסס על קריטריונים מהותיים ה זופהשק

ספק "יון האימוץ קריטרב, אלכס שטייןידי -אני מוצא את ההמשגה שהוצעה על.  גרידא יםהסתברותי

הגדרה זו מבוססת על אבחנה .  כמתאימה ביותר של צוקרמן (perceptible doubt)" מאובחן9הגלוי

הסיכון מהסוג .  בין שני סוגי הסיכון המובחנים להרשעת שווא בגדרו של ההליך הפלילי מהותית

ללא וזאת , ראייתיכל ספק בעל משקל , קרי –הראשון הינו סיכון להרשעה לנוכח ספק גלוי בראיות 

ובלתי  תמתפשר-בלתי מחויבת לספק הגנהמערכת המשפט .  או החפות תלות בהסתברות האשמה

את מגבלת הענישה  באופן מודע מפרה רשעה לנוכח סיכון מסוג זהה.  מותנית מפני סיכון זה

לחקר האינהרנטיים הסיכון השני הינו הסיכון הנצמד לכל הרשעה בתנאי המידע החסר .  הדאונטולוגית

הטלתו של סיכון זה באופן שוויוני והוגן על כלל .  ראיותלנוכח הבהיעדר ספק גלוי גם , משפטהעובדות ב

אינה מפרה את מגבלת הענישה  היא.  צם קיומה של מערכת המשפט הפליליאינהרנטית לעהאזרחים 

מדיניות כ, החברה מודעת לקיומו של סיכון זה וחותרת לצמצומו ככל הניתן  208.הדאונטולוגית

רמת ההגנה מפני הסיכון מן .  ת מפניואולם אין היא מעניקה חסינו, המקדמת את האינטרס הציבורי

הכרה זו מדגישה את   209.הסוג השני איננה מוגנת במובן החזק ונתונה לשינויים והתאמות מעת לעת

 .מעבר למחויבות לסטנדרט ההכרעה בלבד, חשיבות הדיון במחויבויות הנוספות

מגדירה את המחויבות להגנה על ציבוריים סים ריבה המבחינה בין זכויות מוגנות לבין אינטהפרספקט

ערך ההגנה על חפים מצוי במעמד נורמטיבי .  חפים ואת מגבלת הענישה במונחי האיזון האנכי החוקתי

הפגיעה בזכות עשויה להתאפשר בכפוף למבחני התכלית הראויה , יחד עם זאת.  עדיף באופן מובהק

                                                           
208
 .לעיל וטקסט נלווה 122-132הערות ' ר 
209
 .ש זהיר בפונקציה הרפורמטיביתן לשימויש לזכור את הדרישה הנוספת שמציב דבורקי 
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ה זו תחתור להותיר עמימות וגמישות לעניין פרשנותו ויישומו של סטנדרט ההרשעה גיש.  והמידתיות

גישה זו תואמת את ההמשגה הכללית והאמורפית של מושג  .  ובלבד שתישמר ההיררכיה הנורמטיבית

 היא עשויה להתיישב עם הגדרת מגבלת הסף הן במונחים של רמת הסיכון  .בפסיקה" הספק הסביר"

   .והן במונחים של סוג הסיכון

מגדיר את המובן החזק  "עקביותה של ההצדקה המוסרית"או  "הנאמנות לערך המצדיק"טיעון 

רישה לדרגה הוא מציב ד .למחויבות להגנה על חפים במונחי חובת הזהירות והמאמץ המוראלי המודע

.   "נוחות המוסרית"הלאידיאל מתקשר ו ,תכאח תוסובייקטיבי תאובייקטיבימבחינה  ,גבוהה של שכנוע

 .איכותית-הגדרת הסף למגבלת הענישה לפיו בשום אופן לא תהיה הסתברותית גרידא אלא מהותית

 ןשל עקרון ההגנה על חפים מהוה את נקודת המוצא המושגית לדיו" המובן החזק"הבנה זו של 

   .במעמדן ובפירושיהן, במחויבויות השונות

רים להצלחת הפרויקט ושיקולים מערכתיים הקש -הצדקה אלטרנטיבית לסטנדרט ההרשעה   3.3

 של המשפט הפלילי

פרספקטיבה אדרש לבחינת , חתום את הדיון במעמדו הנורמטיבי של עקרון ההגנה על חפיםאבטרם 

 מציעה 210"פרגמטיסטית"כגישה הלעתים הגישה המכונה .  בתכלית נוספת שהנחות היסוד שלה שונות

.  בערך ההגנה על חפים םעצמ יםתול םשאינ, מחמירלסטנדרט ההוכחה הדקה אלטרנטיביים הסבר והצ

שיקולים מערכתיים הקשורים משרתים  כללי ההוכחה ומבנה ההליךאת האופן שבו מדגישה  הגישה

 הגישה מדגישה שבבסיס פעולתו של המשפט הפלילי  .להצלחת הפרויקט של המשפט הפלילי בכללותו

קוד הטמעת ו הכוונת התנהגות: מעבר להגשמת הצדק כפשוטוות תכליות אינסטרומנטליות שניצב

ס ן לביסוכאלה חיוניות למימוש ההרתעה ו תכליות .  בקרב הציבור טיביההתנהגות החברתי הנורמ

 גרסהציע אש –אלטרנטיבי הסבר הה.  ושימור הלגיטימציה של ההכרעות השיפוטיות בעיניי הציבור

ההגנה על חפים כערכים  תכליתאינו מציב את תכלית חקר האמת ואף לא את  –אפשרית שלו 

-בד בבד עם קיום תכליתהיא עושה זאת , תכליות אלהת מדככל שמערכת המשפט מק  211.יסודתניים

חוק בקרב וכיבוד הקידום ההתנהגות הנורמטיבית  לש קודמת בחשיבותההרחבה יותר וה עלה

להבטיח  מעוצבים לאור הצורך שפטהכללים החולשים על הוכחת העובדות במ, בהתאמה  212.החברה

 . קוהרנטי ועקבי ולקדם את הלגיטימיות של ההכרעות המשפטיות בעיני הציבור נורמטיבי העברת מסר

                                                           
210

' ר "Law as Practical Reasoning"לאפיון כללי של אסכולה או מגמה בתחום התיאוריה המשפטית תחת הכותרת  
Edward L. Rubin, The Practice and Discourse of Legal Scholarship, 86 MICH L. REV. 1835, 1878-80 (1988)  ;

Symposium on the Renaissance of Pragmatism in American Legal Thought, 63 S. CAL. L. REV. 1569 (1990)  ;

Michael L. Seigel, A Pragmatic Critique of Law Evidence Scholarship, 88 NW. U. L. REV. 995 (1994),   .
בהדגישה שלא ניתן , גישה הרציונאליסטיתאת ה, למצער, הגישה הפרגמטיסטית כתיאוריה של דיני הראיות מתיימרת לסייג

הכללים .  אלא מכלול מורכב של שיקולים מעשיים ומערכתיים, החולשת על ההליך" חקר האמת"לתאר מטרה יחידנית של 
 .כדי לשרת תכליות מעשיות הכרחיות שאינן קשורות במישרין לערכי הצדק והאמת( גם)והפרוצדורות מעוצבים 

211
 (.1116) 93, מג  הפרקליט" חופש הוכחה ותיזות בדבר מקצועיות השפיטה, יקול דעת עובדתיש", גם דורון מנשה' ר 
212

אולם ההצדקה , ההסבר האלטרנטיבי המוצע חופפות הנחות של הפרספקטיבה התועלתנית בבסיסחלק מן ההנחות  
נבדלת מהותית מן התועלתנות בכך שהיא אינה מבוססת על מאזני תוחלת הנזק אלא על שיקולים אקספרסיביים ועל הנחות 

 .  פסיכולוגיות וסוציולוגיות
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אציג את הטיעון .  שואב גם ממקורות נוספיםו 213ס נסוןלאר'של צ התיאוריהמבוסס על ההסבר 

ההוכחה המחמיר את השיקולים אופנים בהם משרת סטנדרט ה אתהבסיסי שביסוד התיאוריה ואנתח 

את ההסבר האלטרנטיבי כפרוגרמה נורמטיבית וכטיעון השולל או  הכוונה איננה להציג.  המערכתיים

אני סבור .  ילילהגנה על חפים מפשע במסגרת ההליך הפל (genuine) מסייג קיומה של דאגה אמיתית

תיאוריה מסבירה המתווספת להצדקות המהותיות שנותחו כשיש להתייחס אל ההסבר האלטרנטיבי 

הטיעון הפרגמטיסטי מאיר פן נוסף של המורכבות וחוסר האחידות ביישום עקרון ההגנה על .  בפרק זה

 .  לנוכח השפעתם של השיקולים המערכתיים, חפים מפשע

 הצגה כללית של הטיעון הפרגמטיסטי  3.3.3

 A primary objective of the":  ידי נסון באופן הבא-על נוסח שביסוד הגישה הפרגמטיסטית הטיעון

judicial process, then, is to project to society the legal rules that underlie the judicial verdicts".214  

 המחשה אמצעותב מבוססת החברה ןשעליה נורמות ההתנהגותיותמתקפים את ה פסקי הדין הפליליים

פסקי הדין .  התנהגותההכוונת פונקציה זו של העברת המסר ההתנהגותי חיונית ל.  דרמטית קונקרטית

שניתן לדגול  ני סבורא.  בהתאם להן לתמרוץ הפעולהו המחייבות להטמעת הנורמות הם המפתח

ידי -המודגשת עלתכלית ה, לפי המובן החזק.  גישה זו של" מרוכךמובן "או לחילופין ב" חזקמובן "ב

והתכלית ( מירבי בקביעת העובדותהדיוק ה)חשיבותן של התכלית האפיסטמית מאפילה על  נסון

, נסון(.  מפשעאם במובן של הגשמת הצדק ואם במובן של הגשמת ההגנה על חפים כערך )הנורמטיבית 

מעט אמנם באופן , נורמטיביה במובןטיבי והן פדסקרבמובן הדוגל בתיאוריה הן אכן  ,כך נדמה

מאפילה  אינההתכלית האקספרסיבית המתוארת  הלפי, טיעוןל כתמרוכ גרסהתכן גם ת אך  215.מסויג

מרוכך של המובן ה.  כהכרח מעשי ,נלווית להן ומשפיעה אבלות של ההליך הפלילי אלועל התכליות המק

גם  קשרהוא מסמן את האופן שבו סטנדרט ההכרעה נ.  טיסאיננו נורמטיבי אלא ריאלי הטיעון

 .  שיקולים נוספים של מערכת המשפט שאותם הוא משרתל

ידי הציבור ניתן לפרוט לשלוש מטרות -על והפנמתואת המטרה הכללית של שידור המסר ההתנהגותי 

ידי -עלהדין -הקבלה של פסקיקידום ;  התאמה לתיאוריה מורכבת יותר של הרתעה כללית: עיקריות

.   לקריאת תיגר על ההכרעות השיפוטיות בדיעבד והשגת סגירות המצמצמת את הסיכויים;  הציבור

 .אפרט מעט ביחס לכל אחת משלוש המטרות הללו

ביחס לגישה התועלתנית , ריה מתוחכמת יותר של הרתעהתיאו מציבההנחת היסוד של הטיעון 

התועלתנות   216.ההתנהגות בהתאם לחוק תמרוץרציונאל של מבוססת על  התיאוריה .הקלאסית

 .תועלת רציונאליים של העבריין הפוטנציאלי-מבוססת על שיקולי עלותשההרתעה הקלאסית מניחה 

.  תועלתבמונחי תוחלת ה" משתלמת-בלתי"באמצעות הפיכת העבריינות ל מרתיעההענישה הפלילית 

                                                           
213 Charles Nesson., The Evidence or the Event? On Judicial Proof and the Acceptability of Verdicts, 98 

HARV. L. REV. 1357 (1985)  ;Charles R. Nesson, Reasonable Doubt and Permissive Inferences: The Value of 

Complexity, 92 HARV. L. REV. 1187, 1194 (1979). 
Nesson, The Evidence or the Event?

214
, 1366. 

215
נמנעת ומצויה בתמציתו של עקרון -דגיש נסון כי תכלית ראשונית זו הינה חיונית ובלתיהבסיכום המאמר :  לדייקכדי  

עידוד את השאלה הבעייתית אם ועד כמה תכלית זו של .  במובן זה הטיעון שלו הוא בוודאי נורמטיבי.  שלטון החוק ממש
נסון .  ותיר נסון לעיון נוסףהלית הגשמת הצדק באופן אמיתי תכ עלצריכה להאפיל  קבלת פסקי הדין וצדק למראית העין

העמדה המכירה במרכזיותה של תכלית קידום לדידו .  נמנע-בלתי הואשהצורך למצוא איזון בין שתי הפרספקטיבות  הדגיש
 .1311, שם.  הקבלה של פסקי הדין הינה העמדה המציאותית היחידה שעליה ניתן להגן

216
 .1351-1362, שם 
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איננה מבוססת על עמדו על כך שההרתעה האפקטיבית , ואחרים כגון גארדינר, כותבים מאוחרים יותר

המשפט הפלילי   217.בורהטמעת הנורמות ההתנהגויות המצופות בקרב הציהפחד מפני ענישה אלא על 

.  בהתנהגות הפסול המוסרי תבאמצעות המחש, לשמירת החוקו המחנכת למוסריותונקציה פממלא 

.  ולאו דווקא כלפי עבריינים פוטנציאליים, כלפי הציבור שומר החוק פסקי הדין מיועדים להעביר מסר

היא מבטאת את .  ההרשעה הפלילית מספקת דרמטיזציה לכלל ולפגיעה בערכים שעליהם הוא מגן

ההרתעה האפקטיבית .  מחזקת את הקוד המוסרי החברתיבכך ת מן המעשה והסלידה הקולקטיבי

 בעיניישל נורמות ההתנהגות הרצויות  תיקוףשל העבריין מפני ענישה אלא מה פחדמן ה( רק)נובעת לא 

קיים אינטרס  -וזהו הטיעון המרכזי של נסון  –כדי להשיג תכלית זו   218.האזרחים שומרי החוק

התנהגותו בין  משמעי-באופן ברור וחד שההרשעה הפלילית תתקבל כמסר הקושר משמעותי מערכתי

שפסק הדין יכלול הצהרה האפקטיביות של המסר מותנית בכך . העבריין לבין התוצאה המשפטית של

רמת ההסתברות הנלמדת לאו  הצהרה ביחס לראיותלהבדיל מ, מותנית ביחס למעשה שבוצע-בלתי

 The projection of the verdict as a statement about what happened is the key":  בלשונו של נסון.  מהן

to conveying the legal rule and its behavioral message.  Projecting the verdict as such forges a link 

between the judicial account of the defendant's transgression and our own behavior".219 

המטרה הנוספת מכוונת  –מערכת המשפט פעולת הדין ותיקוף הלגיטימיות של -קבלתם של פסקי

ידי הציבור -פסקי דין יתקבלו על.  ביחס להגשמת הצדק ת הפסיכולוגית של הציבורולתחוש

 ,ידי הנאשם-הדוק בין הענישה לבין מעשה פלילי שבוצע בפועל עלסיבתי כלגיטימיים ככל שיבטאו קשר 

הם מיועדים .  כללי ההוכחה הפלילית בנויים לשרת מסר זה ממש.  להבדיל מהכרעה הסתברותית

סר מזיכוי המזאת לעומת . כהווייתן כהצהרה ביחס לעובדות ויובןתקבל י פסק דין מרשיעלהבטיח ש

מבלי שיש בו יומרה לקבוע מה , דיות הראיותאלא הצהרה ביחס ל החלטה לזכות איננה  :הינו הפוך

ן את כאסטרטגיה זו משרתת את התכלית הראשונה של הטמעת הנורמה ההתנהגותית ו.  בפועל תרחשה

ביקורתית של  גרסהתתכן   220.של קבלת הלגיטימיות של ההרשעות והתוצאות הנלוות להןהמטרה 

אפשר קידום של האינטרס העצמי של המערכת על פני עלול ל הרציונאל המתוארלפיה טיעון זה 

מיסודו איננו  הטיעון הפרגמטיסטי  221.שווא בפני הציבור-יצירת מצגתוך  גם, לאמת וצדקהמחויבות 

של מערכת המשפט אלא  יושרהלקרוא תיגר על היושר וה מיועדהוא לא .  מכוון לביקורת קיצונית

כדי בראש וראשונה מעוצבים להסביר את האופן שבו הכללים שעליהם ההוכחה המשפטית מבוססת 

 .הלגיטימיות של פעולת המערכת תיקוף ושימור המעשית ההכרחית של יתתכלהלשרת את 

במובן המצמצם מאד , "סגירות"המטרה השלישית הינה יצירת  –" סגירות"רמה גבוהה יחסית של 

סגירות מושגת בראש וראשונה באמצעות ה.  דין מרשיעים בדיעבד את האפשרות לקרוא תיגר על פסקי

דין מרשיעים יבוססו על תיזות  וכללי ראיות ופרוצדורה המכוונים להבטיח שפסקי המכאניזם ההוכחתי

                                                           
217

 Gardiner, The Purposes of Criminal Punishment, 21 MOD. LAW REV. 117, 122-124 (1958),  כמובא אצל
 .  9ש "ה, 1351, נסון

218
 .1362, שם 
219
 .1362, שם 
220
 .1366-1362, שם 
 Donaldבין השאר ' ר Critical Legal Studies -במסורת ה, לעמדה פרגמטיסטית ביקורתית קיצונית יותר 221

Nicolson, Truth, Reason and Justice:  Epistemology and Politics in Evidence Discourse, 57 MODERN L.R. 

726 (1994). 
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של  יציבותםהכללים חותרים להבטיח את , הווה אומר.  ראייתיות שאינן ניתנות להפרכה חיצונית

המתואר , "durability"נסון משתמש במונח  . עתידית בפני ביקורת היחסית חסינותםאת ו פסקי הדין

 222.לגיטימציה של השפיטה הפליליתבשימור ה נדבך חשובכ

 טיעון הפרגמטיסטיהסבר סטנדרט ההוכחה הפלילי בראי ה  3.3.3

 .  המתוארים השיקולים המערכתייםדרט ההוכחה את שבהם מקדם סטנ הסבר האופניםל אפנה כעת

של אשמים  מלכתחילה העמדה לדין-ואיתיקים  תהליך סינון וברירה שלסטנדרט ההוכחה מחייב 

עוד יותר מאשר בשלב של , כתב אישום להגישהחלטה ל הקודםשלב ניכרת בהשפעתו העיקרית  .רבים

רשויות החקירה ההרשעה המחמיר מתמרץ את  סטנדרט ,ראשית.  במספר אופנים זאת .הכרעת הדין

שים תרחישלול במאמץ ליותר והראיות הטובות באחר חיפוש בלמצות ככל הניתן את משאבי החקירה 

מוביל רף ההרשעה מייצר אפקט מסנן ה, שנית  .זאת מבלי להסתפק בהוכחת אשמה מסתברת, חלופיים

משאבי התביעה הכללית ובתי .  האשמים אינם מועמדים לדין מלכתחילה לכך ששיעור ניכר מקרב

הוכחת הדרישה ל.  ברירה וסינוןמיצוי נכון ויעיל של המשאבים מחייב .  המשפט הינם מוגבלים ויקרים

בהם הסתברות האשמה גבוהה ביניהם תיקים , לסגירת תיקים רבים גורמת האשמה מעבר לספק סביר

את הסבר תהליך הסינון  סקרתי לעיללעיל .  טיעון זה איננו ייחודי לגישה האלטרנטיבית  .וממשית

על חפים ההגנה שטענתו של פוזנר הינה , כזכור.  שאותו תיאר פוזנר בראי הגישה הכלכלית למשפט

תחת הנחה )לנוכח התמריץ הרציונאלי של התביעה ו המקדיםסינון הבפועל בעיקר באמצעות  ממשתמת

סיכויי ההרשעה שבהם  מבחינה ראייתית "חזקים"להגיש כתבי אישום בתיקים ( "את סיכוןשנ" של

לכת -שהינו מרחיק ("surplus of crime")" הפשיעה העודפת"את טיעון גם  סקרתי   223.הגבוהים ביותר

 הנחה לפיהבפרט הסתייגתי מן ה.  שהוא מקדם" שביעות הרצון"הטיעון ואת ביקרתי את   224.יותרעוד 

משמעותיים  ,תמריצים נוספים הדגשתי שקיימים  225.ת הראיותעוצמאך ורק על מבוסס סינון התיקים 

משפיעים  שיקולים תירזכה  .המשפיעים על סדר העדיפות של התביעה ועל תיעול משאביה, לא פחות

 במיוחד הנתפסים כחיוניים הפסד בסוגי תיקים מסוימיםיותר ל הכגון הנכונות לשאת ברמת סיכון גבוה

עד כדי ראיית סגירת , הלחץ הציבורי למצות את הדין כלפי סוג מסוים של עבירות;  לאינטרס הציבורי

ומצידן של קבוצות  ותביעות מצידם קורבנותנוכחותם של ;  לגיטימית-תיקים ללא בירור משפטי כבלתי

 של הראיות אופייןוכן שיקול ;  הטמעה של נורמות התנהגות מסוימות הרצון לקדם;  לחץ אחרות

שנויות סוגיות הה ומורכבות אופיו ;(שעליהן ניתן להסתמך ביתר קלות, למשל עדויות ישירות)

-רבידי רשויות התביעה הינה -יקים עלת של" קדםוסינון המ"מיקה של תהליך האדינה  226.במחלוקת

  . תומורכב תמימדי

                                                           
222

 Nesson , כגון הכלל הפוסל עדות  מסורתיים כללים ראייתיםנסון מייחס תכלית זו גם ל  .1323-1324, 213לעיל הערה
למזער את האפשרות שתמצאנה בדיעבד ראיות  מיועדים כללים אלהלדידו .  ירה נגדיתזכות העימות והזכות לחק, שמועה

יציבותו של פסק הדין הינה נדבך חשוב בקבלתם של פסקי דין .  טובות יותר שתאפשרנה קריאת תיגר על פסק הדין המרשיע
 .לכתחילהמ

223
לפיה כל אימת שישנה עלייה בשיעורי , זכיר שוב גם את טענתו הנוספת של פוזנרא.  לעיל וטקסט נלווה 59-51ת הערו' ר 

עלייה מקבילה ותואמת ברמת המשאבים של התביעה ושל מערכת המשפט :  הפשיעה מתחייבת אחת מבין שתי התאמות
זאת .  נים לנאשמיםאו לחילופין החלשת היתרונות הפרוצדוראליים והראייתיים המוק( היכולת להעמיד לדין ביותר תיקים)

היעדר התאמה כאמור תייצר לפי פוזנר תהליך .  על מנת לשמר את האיזון הקיים ביחס לסיכוני המשגה בהליך הפלילי
 .תוך סגירת שיעור גדול יותר של תיקים של אשמים, מתמשך של עלייה בשיעורי הפשיעה

224
 .בפרק הראשון לעיל 25הערה ' ר

225
 .לעיל 51הערה בפרט ' ר 
226

, בתיקי עבירות מין.  מובהקת המשלבת בין שיקולים אלה ניתן להתייחס אל המטריה של עבירות מין בתקופתנו המכדוג 
 נושאמדובר ב.  ספק רב אם שיקולי ההעמדה לדין נסמכים על העוצמה היחסית של הראיות ועל הסתברות האשמה גרידא
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היכן , ספק הסבר שלם יותרממשפט הפלילי יקט הההסבר הנתלה בתכלית ההצלחה של פרו

מימדיים של מיזעור סיכוני -תועלתי המבוסס על מיצוי המשאבים במונחים חד-שהניתוח הכלכלי

על שיקול של  לא רקלדין מבוססת בעניין ההעמדה ההחלטה .  מתברר כחסרההפסד של התביעה 

. האינטרס הציבורי בהעמדה לדיןת עוצמעל שיקול של  אלא גם, סיכוי להשיג הרשעההות הראיות עוצמ

ההמחשה הדרמטית של הפרתו הטמעת הנורמות ההתנהגויות באמצעות  את תכליתהגישה המדגישה 

שבו פועל תהליך ומציאותי יותר ביחס לאופן  ןנכומספקת לדעתי הסבר  והפגיעה בערכים החברתיים

ותי במסגרת הסינון ממלא תפקיד משמעבוודאי רף ההרשעה הגבוה   .הסינון המקדים של התיקים

-הסינון המקדים מושפע באופן בלתי.  איננו קריטריון בלעדי סיכויי ההרשעהאולם קריטריון , המקדים

יסה תפלנוכח .  שיח שהינו משתנה ודינמי, חס לתופעות נורמטיביות מסוימותבימן השיח החברתי  נמנע

בין אם לנוכח שינוי )של נורמה מסוימת או בהכוונת התנהגות  כללית של צורך בהטמעתה החזקה יותר

במוסכמות חברתיות ובין אם לנוכח שיעורי פשיעה או סיכון הנתפסים כגבוהים ביחס לערכים 

הסינון המקדים שניתן להבין , בראי גישה זו.  כאמור ככלי ההמחזהמשמש לי הפלי הליךה (מסוימים

כך .  גם מהתייחסות לטיב ואופי הראיות ואפקטיביות ההמחשה הדרמטית שהן מאפשרותיושפע 

המגבירים את תחושת , תיקים שבהם ישנה עדות אנושית נוכחת אודות הסבל והפגיעה בקורבן, למשל

יים לאפשר במקרים רבים העברת מסר התנהגותי אפקטיבי גם אם עשו, הסלידה מן ההתנהגות

בניגוד לתיאוריה הכלכלית , לכן  .הסתברות האשמה בהם איננה גבוהה במיוחד ביחס לתיקים אחרים

ת עוצממלכתחילה יועמדו לדין נאשמים שכלפיהם שבאופן פשטני הגורסת " הפשיעה העודפת"של 

גישת , ובהק תכלית ההגנה על חפיםבהכרח ובאפון מ ובכך תקודם, הראיות היא החזקה ביותר

רף .  של הסינון המקדים ומשמעותו טיבולעניין יותר מורכבת  תמונה מציגה" השיקולים המערכתיים"

אך לא ניתן לראות בו ערובה לכך , ההרשעה המחמיר אכן גורם לכך שאשמים רבים לא יועמדו לדין

, בראייה זו ,אינה יכולה" הפשיעה העודפת"תיאוריית   .ת הראיותעוצמשהתיקים יסוננו רק בהתאם ל

השפעתו המשמעותית של   .הדאגה ביחס לסיכון להרשעת חפיםבמובן של מיתון " שביעות רצון"לבסס 

תיקים בעלי עיגון ראייתי  יועדפו ככללהיא בכך ש, לפי ההסבר האלטרנטיבי, סטנדרט ההכרעה

 .  קונקרטי ושרבים יותר הסיכויים שפסק דין מרשיע לגביהם יתקבל כלגיטימי בעיני הציבור

אחד , כאמור.  (פורמאלית-פורמאלית ובלתי)סטנדרט ההוכחה מייצר רמה גבוהה של סגירות 

ביחס " גירותס"רמה גבוהה יחסית של יצירת הינו להצלחת הפרויקט הפלילי לפי נסון  ותמפתחה

, זמןבעלויות הנוכח הן ל חשוב מערכתי מהוה אינטרס ,כתכונה כללית, סופיות ההליכים  .דין-לפסקי

לרמה גבוהה של דיוק  יומרהוניטין של הביסוס וחיזוק המהימנות והמצורך משאבים והן לבכח אדם וב

מערערת את היציבות וגורמת קריאת תיגר מתמשכת כלפי הכרעות שיפוטיות .  בהליך בקביעת העובדות

ת וככל שנחשפות יוככל שנחשפת תדירות גבוהה יותר של טעו  .הספקנות ה והתפשטות שללהנצח

  .לחקר האמת פריורית של המערכת-הא יומרההאמון ב מתערער, טעויות יקרות ודרמטיות יותר

בכפוף לסייגים , פסוקהיכולת להצהיר כי זכות הנאשם להליך הוגן מוצתה וכי הרשעתו בדין היא סוף 

יש להדגיש שטענה זו אינה סותרת את הגדרת קיומה   .מעשימערכתי הינה הכרח , ומוגדריםמסוימים 

החזק  מתחתייחס לא, בפרק הרלוונטי.  מחויבות לקיום בקרה ופיקוח לאיתור ותיקון של טעויותהשל 

                                                                                                                                                                                
של הציבור לגביה " חינוך מחדש"רונים תפיסה של צורך בקיימת בשני העשורים האח; והשיח הציבורי המצוי במרכז העניין

לעתים קרובות , קורבנות מזוהים וספציפיים התובעים את מימוש הדין אלה קיימיםבתיקים ;  ובהטמעת נורמות ההתנהגות
יתן נבתיקים מסוג זה .  ניכרת השפעה של ארגונים המייצגים את אינטרס המתלוננים;  ם בייצוג משפטיהקורבנות מלווי

.  ביחס לסוגים אחרים של עבירות, גבוהים יותר מצד התביעה" סיכוני הפסד"נכונות ברורה ליטול לעתים קרובות לזהות 
 .ועוד, שחיתות שלטוניתכגון עבירות , באופן דומה ניתן להתייחס למגמות תקופתיות אחרות
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גם כנגד , ון טעויותהרמה שבה מאפשרת מערכת המשפט פתיחות לתיקשדגיש אבין השיקולים וש

נדבך חשוב ברמת המחויבות שהיא מפגינה לעקרון מהווה , האינטרס העצמי שלה לייצר את הסגירות

הנכונות להכיר באפשרות הטעות בה בעת גם מחזקת וגם מחלישה , באופן פרדוקסאלי.  ההגנה על חפים

 . את המהימנות של המערכת

הן במישור הפורמאלי והן במישור , סטנדרט ההרשעה המחמיר מאפשר יצירת רמה גבוהה של סגירות

הקושי לדבוק בטענת חפות ממשית לנוכח עקב נוצרת פורמאלית -הסגירות הבלתי.  פורמאלי-הבלתי

על :  או מהכיוון ההפוך)ספק סביר ביחס לאשמה קיומו של כל הרשעה פלילית המבוססת  על שלילת 

מימרת  גם מבחינה זו משרתת.  (כמסקנה אובייקטיבית, ילת היתכנותה של אפשרות החפותשל

עשרה מערכת משפט שמעדיפה לזכות  אם אפילו .התורם לתיקוף ההכרעה פרסיביסבלקסטון מסר אק

נותר איזה ערך , את הנאשם אין מנוס מלהרשיעשהגיעה למסקנה  מפשע יחיד ףהרשעת חאשמים 

 של מי שהורשע צפויה טענתו, בהיעדר יכולת להצביע על ליקויים יוצאי דופן, ככלל ? לטענת החפות שלו

הרשעה לנוכח סטנדרט נמוך יותר היתה , לעומת זאת  .פורמאלית-להיתקל בחומת הסגירות הבלתי

מצב שבו אסירים רבים ממשיכים לדבוק .  ההרשעה מאפשרת למורשעים רבים לדבוק בחפותם לנוכח

עלולה לפגוע במוניטין  משמעי-או הופרכה באופן מנומק וחד שלא נסתרה ממשית כאפשרות, םבחפות

אמנם במצב זה המערכת תוכל לטעון .  שפט כמערכת צדק ובאמון הציבורי כלפיהשל מערכת המ

טענה אולם ( הסתברות אשמה מספקת)שבאופן פורמאלי ההרשעה נובעת מרף ההוכחה הנמוך יותר 

 .  ות של מורשעים בזעקת החפותלא תספק מענה לדבקמעין זו 

, בכך שאין מוכרת זכותו של אדם שהורשע בדין למשפט חוזר, באופן מובן, הסגירות הפורמאלית נוצרת

האפקט   227.אלא בהתקיים עילות מצומצמות ביותר ולאחר תהליך סינון קפדני של הבקשות המוגשות

סגירות מסוימת .  הינו שמעט בקשות למשפטים חוזרים מוגשות מלכתחילההסגירות המשני של 

סטנדרט   .מתקיימת גם בצמצום היקף ההתערבות של ערכאת הערעור בממצאי הערכאה הדיונית

חיוניים הינם וקנות לנאשם הערובות הפרוצדוראליות והראייתיות המ לצידוההרשעה המחמיר ו

 היתה מקשה על סינון  סטנדרט הרשעה מקלהרשעה על בסיס  . להצדקת מדיניות הסגירות הפורמלית

הקושי העיקרי הוא במסר .  על יסוד קריטריון שיש בו מובהקות ,הבקשות למשפט חוזר שלאפקטיבי 

עשויה להיתפס  , לנוכח סטנדרט מקל, סופיות ההרשעה הפלילית והענישה הנלווית לה. הציבורי

הזכות להליך , חזקת החפות.  ות שלא הוסרה מעל הפרקחפאפשרות כלפי אדישה התועלתנות קרה כ

 מתפשרת של המערכת להגנה על חפים-כהצהרת מחויבותה הבלתי –הוגן וסטנדרט ההרשעה המחמיר 

הפורמלית  תוך קיום הסגירות, מצד אחד של יחס קפדני ומחמיר לשדר מסר הם המאפשרים – מפשע

של המערכת ביחס " שביעות רצון"ות ביותר של גילוי שהאמירות המובהק, לכן, אין זה מקרי.  מצד שני

את הרמה הגבוהה של  שעיגנו ונימקומצויות בהחלטות שיפוטיות  מפשע הגנה על חפיםמימוש הל

הנמקות שיפוטיות אלה ממחישות כיצד סטנדרט   228.בקשות למשפטים חוזרים אגב דחייתהסגירות 

                                                           
227

לחוק  31ובסעיף  ,29ד "ח התשמ"ס, יטההשפ: לחוק יסוד 11במשפט הישראלי מוסדרות העילות למשפט חוזר בסעיף  
לפרוצדורה ולמנגנוני הסינון וההחלטה וכן , לפרשנותן, התייחסות לעילות.  1192-ב"התשמ, [נוסח משולב]סדר הדין הפלילי 

סתפק אלעת עתה .  תובא בפרק העוסק במחויבות לפיקוח ותיקון סיכוני משגה להלן למגמות אקטואליות בנושאים אלה
 .מצומצמת ביותר, במשפט הישראלי בפרט, ריפטיבית בדבר היותה של האפשרות למשפט חוזרבהנחה הדסק

228
רוחו של הנאשם "אודות  Learned Handכגון זו של השופט , כאלו הן למשל האמרות המפורסמות שהובאו בפרק המבוא 

וכן דברי בית  ,.U.S. v. Garsson, 291 F. 646, 649 (S.D.N.Y. 1923), שהיא מייצגת" הלא אמיתיהחלום "ו" החף מפשע
 Herrera  :"Our Society has a high degree of confidence in its criminal trials, in no smallהמשפט העליון בהלכת 

part because the Constitution offers unparalleled protections against convicting the innocent  "Herrera v. 

Collins, 506 U.S. 390, 420 (1993) 
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אינה ש ,ביצירתה של סגירות פורמלית נוקשה, ההרשעה משרת את שיקולי המדיניות המערכתיים

סטנדרט ההרשעה המחמיר ושאר הערובות ההצהרתיות הן המאפשרות .  כהפגנת אדישות נתפסת

 229".חלום שאיננו אמיתי"כ" רוח הרפאים של המורשע החף מפשע" את לתאר

במסגרת  ףבאופן עקי א תיגר על הכרעת הדיןובצמצום האפשרות לקר מתבטאת גם הפורמלית סגירותה

בשיטה הנוהגת קיימת הפרדה כמעט מוחלטת בין שלב קביעת האחריות הפלילית .  הטיעונים לעונש

הסתפקות בדרגת הסתברות .  הפרדה זו לתיקוף נחוץסטנדרט ההוכחה המחמיר .  לשלב קביעת העונש

או מן )ועל לקריאה לשיקוף רמת ההוכחה בפ באופן לוגי ונורמטיבי מוליכהנמוכה יותר לצורך הרשעה 

כנגזרת מעקרון  זאת.  קביעת סוג ומידת העונשב( והסתברות הטעות שיקוף גדר הספקל:  הכיוון ההפוך

-קריאות תיגר מעין אלו מחריפות את הפגיעה ביכולת של הכרעת הדין לבטא מסר בלתי  230.השוויון

  .הקושר בין הענישה לבין מעשהו של הנאשם מסויג

בלשונה של  –כוחה המתייג  עלסטנדרט ההוכחה מסייע לשמירה על מעמדה המונוליטי של ההרשעה ו

תוך  תשמירה על מעמדה המונוליטי של ההרשעה ועל אמינות המידע שעליו היא מושתת:  "טליה פישר

כך מסייע ב  231".ייחוד מידת הוכחה מרבית לביסוסה משמרת את כוחה המתייג של ההרשעה הפלילית

נדרט ההוכחה המחמיר הן לתכלית הפנמת ערכי החברה הגלומים במשפט הפלילי המהותי והן סט

 .להצדקת מונופול השימוש בכח והפגיעה בחירויות האזרח

המשרתת כשלעצמה , סטנדרט ההוכחה מאפשר עמימות ביחס למשמעות האפיסטמית של זיכויים

מסויגת -בלתי קביעהההרשעה כ אפשר לראות אתמהמחמיר  וכחהבזמן שסטנדרט הה – את המסר

מסר הרי שביחס לזיכויים הוא מאפשר בדיוק את ה -למעשהו של הנאשם  -  עובדות כהוויתןביחס ל

הוא מתקבל כהצהרה ביחס .  פועל יוצא של הספק אך הזיכוי הינוברובם הגדול של המקרים .  ההפוך

 אף היא סטמית של הזיכוי מסייעתהעמימות ביחס למשמעות האפי.  ודיותן לכמות או לאיכות הראיות

נבחנת על בסיס אבחנה , להבדיל מהרשעה, החלטה על זיכוי  .ידי הציבור-על לקבלתם של פסקי דין

אלא לעתים קרובות , "טעות"לא ייחשב ל עבריין מזכההפסק דין ".  דיוק"לבין " תוקף"ברורה בין 

גם מסר זה מקדם את   .על חפים מפשע לנוכח המחויבות האידיאולוגית לערך ההגנההנדרש " ויתור"ל

   .המוניטין של מערכת המשפט ואת האמון הציבורי כלפיה

בהטיית   .רההשלכות של סטנדרט ההוכחה תואמות להעדפות סוציולוגיות ופסיכולוגיות בקרב הציבו

גם , יחד עם זאת.  מפשע את שיעורי הרשעות החפים אמנם ממזער סטנדרט ההוכחה, סיכוני המשגה

העמדתם לדין -אי נה כאמורהנפוצה יותר הי" טעות"ה.  שיעור האשמים המזוכים הינו יחסית נמוך

ההמחזה   .לעין הציבור חשוףבהליך הסינון המקדים שבדרך כלל פחות , מלכתחילה של עבריינים רבים

למעט , לעומת זאת  .במרכז תשומת הלב הניצבת המתאפשרת בהליכים הפליליים המתקיימים היא

 התיקים הנסגרים ללא משפט זוכים לתשומת לב ציבורית, קרים בעלי תהודה ציבורית יוצאת דופןבמ

של צורך בתיקוף , אפשר שמציאות זו תואמת העדפות סוציולוגיות ופסיכולוגיות כלליות  .מועטת

                                                           
229
 .שם, Learned Handכאמרתו של השופט  
230
את עקרון ההקצאה השוויונית של  לעיל תיהסבר  (.2211) 525 , 515לב  ני משפטועי, "ענישה הסתברותית"ר שטליה פי' ר 

מערכת שפיטה נמנעים מפעולתה של -הזכות וכנגדו את הנשיאה השוויונית וההוגנת בסיכוני ההרשעה השגויה הבלתי
הסיכון להרשעת שווא לנוכח ספק שאיננו גלוי ומאובחן  לא התייחסתי.  בהתאם לאמנה החברתית הרולסיאנית, אנושית
אחידות של הוכחה משמען -הרשעה בדרגות בלתי, במונחים אלו.  המוטל באופן שוויוני על כלל האזרחים" מס"במונחי 

להסתברות  (רמת העונש" )המס"התאמה של  הגיוני שתידרשבמצב זה   .שוויוני-באופן בלתי "מס הסיכון"הטלתו של 
 .16-ו 12לעיל הערות , גם ואקי' ליצירת הזיקה בין גדר הספקות לבין חומרת הענישה  ר .  האשמה היחסית

231
 .  553, פישר 
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הנורמות הציבוריות באמצעות המחשות פרדיגמאטיות יותר מאשר באמצעות שיעורי האכיפה 

שאפקטיביות , אף כי השערה זו מחייבת תיקוף מחקרי החורג מגדרי עבודה זו, אפשר  .התוצאתיים

 הדוגמהההרתעה הפלילית הכללית מותאמת לנטיית דעת הקהל הציבורית להתמקד באותם מקרי 

אם .  במקרים הרבים שהמערכת בוחרת לסנן יחסיתתוך הפגנת רמת עניין מועטה , המומחזים

הרי שסטנדרט הספק הסביר אינו מבטא איזון תוצאתי במונחי תועלת בין שיעור , זו נכונה פרופוזיציה

אלא מאפשר למערכת לשאוף לשיעורים , החפים המורשעים לבין שיעור האשמים שאינם נענשים

ואף להיתלות בסיסמאות , הליכים המשפטים המתקיימיםמסגרת בנמוכים יחסית של שני סוגי הטעות 

משרת סטנדרט , גם בהיבט הזה.  ית חקר האמת ותכלית ההגנה על חפים בד בבדשל קידום תכל

 .ההרשעה המחמיר את השיקולים המערכתיים

 סיכום -של עקרון ההגנה על חפים " המובן החזק"  3.33

את המסקנות העיקריות העולות מן הדיון במעמדו הנורמטיבי של עקרון ההגנה על  כעת לסכםניתן 

משמעית ועקבית -מתורת המוסר הגמולית לא נובעת הצדקה חדכן סר התועלתנית ומתורת המו.  חפים

ההצדקות גם , למרות טיעונים חזקים לכאורה בעד עקרון העדיפות על פני הדברים.  לעקרון העדיפות

של רונלד דבורקין " הנזק המוסרי המיוחד"טיעון מתיאוריית האמנה החברתית הקלאסית ומכיוון 

ההצדקה העקבית לעקרון העדיפות מצויה לשיטתי .  ה נוספתנמקה ותוטעונ ותכמעגלי ותמתברר

האבחנה החוקתית בין זכויות , האמנה החברתית הרולסיאנית:  בשלוש פרספקטיביות מוסר מובחנות

כל אחת מן ההצדקות הללו מבססת במונחיה ".  הנאמנות לערך המצדיק"לבין אינטרסים וטיעון 

וכל אחת .  המסייג את שיקולי המאזן החברתי הרגיל, "במובן החזק"מפשע מחויבות להגנה על חפים 

 מאפשרת במונחיה חשיפתם של נאשמים לסיכון הרשעת השווא, דאונטולוגית" סף"כמגבלת , מהן

האפיון המוצע להגדרת המובן החזק לעקרון ההגנה על חפים .  הנותר לנוכח קיום המחויבות לסף

ם המוגנים במובן החזק לעומת תכנים שאינם מוגנים כאמור והנתונים מחייב אבחנה חשובה בין תכני

צבר "על בסיס זה אוכל לפנות להצגתה של תיזת .  לעיצוב ועדכון בהתאם לסדרי העדיפויות החברתיים

 ".המחויבויות
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 שש המחויבויות הנגזרות מעקרון ההגנה על חפים מפשע.  4

שש מחויבויות מובחנות כבסיס מגדיר ומתאר  מודלה.  "צבר המחויבויות" הצגת מודלה יוקדש לזרק פ

הטענה .  לבחינה הביקורתית של רמת הנאמנות שמפגינה שיטת משפט לעקרון ההגנה על חפים מפשע

 על רמת ההגנה על חפים, בדרכה, המחויבויות משפיעה באופן משמעותיהיסודית היא שכל אחת משש 

מעת לעת , זו איננה קבועה אלא נוטה להשתנות בין שיטות משפט שונות הרמ.  יהמשפט הליךב מפשע

תיאורטי  - ומודע שיח ערהמודל מיועד לקדם   .והקשרים שונים( סוגי עבירות)ובמעבר בין נושאים 

 .ת משש המחויבויות המתוארותכל אחב המתחשב -ומעשי 

היחסיות "ת טיעון ביסס אהפרק הראשון לעבודה הציג את האופי הדואלי של ההליך הפלילי ו

מחויבות להגנה על חפים מפשע הרמת  שלאורהביסוד ההליך שאנטינומיה את ההוא תיאר ".  ההכרחית

ערך ההגנה על חפים מפשע הפרק השני סקר את מעמד המחויבות ל.  נוטה להתעצב ולהשתנות מעת לעת

אידיאל השיפוט ל נצמדה" הנוחות המוסרית" אידיאל לאורכו בין השאר הודגש . לאורך ההיסטוריה

אידיאל הנוחות המוסרית טענתי ש.  וודאות-בתנאי אילתיקוף ההכרעה המשפט שעליו נסמכת שיטת 

הכללים שבהם תולה ודרוש להבנת משלים את אידיאל חקר האמת ואידיאל ההגנה על חפים מפשע 

למן , אידיאל הנוחות המוסרית של ימינו  .כת המשפט את ההצדקה להכרעות במשפט הפלילימער

על  באופן דומיננטי הינו אידיאל שיפוט אנושי המבוסס, הפכה הרעיונית של תקופת הנאורותהמ

קות הפרק השלישי לעבודה בחן את ההצד. ציסטית כפי שתוארהיריאמפ-המסורת הרציונליסטית

בהתאמה זאת .  הגדרות מושגיות למובן החזק של עקרון ההגנה על חפיםמספר לעקרון העדיפות והציע 

הטיעון , "(תורת הזכויות"ו)האמנה החברתית הרולסיאנית לאור להצדקות מוסריות מובחנות ובפרט 

 ".הנאמנות לערך המצדיק"המבחין בין זכויות חוקתיות לאינטרסים ציבוריים וטיעון 

המציע מודל לבחינה וניתוח של , אל טיעון צבר המחויבויותכעת שת הטיעונים הללו מתכנסים שלו

את  ציגהפרק הנוכחי י  .ששיטת המשפט מפגינה לעקרון ההגנה על חפים מפשע היחסיתהנאמנות 

, את השפעתן, תראשית אגדיר ואמחיש כל אחת משש המחויבויו: מודל צבר המחויבות בארבעה שלבים

לאחר מכן .  ל במסגרת כל אחת מהן"שת הטיעונים הנואת ביטויי שלו הכרחיותן הלוגית והמעשיתאת 

דגים החלק השלישי לפרק י.  אסביר את קשרי הגומלין בין המחויבויות באמצעות מודל גרפי ממחיש

ן רוחלקו האח.  ראיות מדעיותהסתמכות על בהתייחס ל, פי מודל צבר המחויבויותל יישום של הניתוח

 :עיון השוואתי וביקורתי בשתי תיזות חשובות בתחום התיאוריה של דיני הראיותשל הפרק יוקדש ל

להבהיר את מיקומו של טיעון העיון יאפשר   1.התיזה של לארי לאודן וכנגדה התיזה של אלכס שטיין

 .ואת ייחודו בשיח הרווח "צבר המחויבויות"

 ת המודלהטיעון הבסיסי ומטרו -מודל צבר המחויבויות   4.4

הטיעון הבסיסי גלום בעצם הגדרתן של שש מחויבויות הנגזרות מאידיאל ההגנה על חפים מפשע 

שש .  ששיטת המשפט מפגינה על חפים מפשע המעצבות יחד ולחוד את רמת ההגנהכמחויבויות 

המתבטאת בסטנדרט ההכרעה , "המחויבות הנורמטיבית להקצאת סיכוני המשגה" :הן המחויבויות

היא המחויבות הראשונה והמודגשת .  בתום המשפט המחייב את הוכחת האשמה מעבר לספק סביר

המתייחסת למשאבים  "המחויבות הפרוצדוראלית"; שבה נוטה השיח הקיים להתרכז יותר מכל
                                                           

1
 LARRY LAUDAN, TRUTH AND ERROR IN CRIMINAL LAW:  AN ESSAY IN LEGAL EPISTEMOLOGY (2007)  ;

ALEX STEIN, FOUNDATIONS OF EVIDENCE LAW 173-175 (2005). 
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ין את סיכוני כדי להקט( בפרוצדורות חקירה ובשאר אמצעים, בכח אדם, בזמן)שמקצה מערכת המשפט 

-המחויבות הראייתית";  וכן לערובות הליכיות המוקנות לנאשם כדי לאפשר התגוננות יעילה, הטעות

לנגישותם ולהיסקים , המתייחסת לטיבם ואיכותם של האמצעים לחקר האמת "אפיסטמית

ות או לסוגיית חסימתם או הגבלתם של סוגי ראי:  ומהכיוון השני, האפשריים או מתחייבים על בסיסם

-היסק העלולים להגביר את הסיכון להרשעה מוטעית או לחשוף את הנאשם לסיכוני משגה בלתי

הנגזרת מן ההכרה , כלשונה, "המחויבות לפיקוח ובקרה אפקטיביים לגילוי טעויות ותיקונן";  קבילים

כן על .  וודאות מועדת לטעות-בכך שמערכת המבוססת על היסקים והכרעות בתנאי מידע חסר ואי

;  המשפיע על רמת המחויבות לעקרון ההגנה, המאמץ לגילוי טעויות ותיקונן מהווה נדבך נוסף וחשוב

.  כמאמץ מודע, את מלאכת השפיטה ההמלוו תייחסת להלך הנפשהמ "המחויבות המוראלית"

למחויבות זו משמעות לנוכח המתח האינהרנטי בין תכליות ההליך ולנוכח הגמישות הרבה שמותירים 

;  גם במוטיבציה, כך אטען, הקרבה למימושו של אידיאל אספירטיבי תלויה. שגי ההכרעהמו

ושל )המתייחסת לביטוי המסר הנורמטיבי בדבר מחויבותה של השפיטה  "המחויבות האקספרסיבית"

אלא במובן של זיהוי הקשר בין  לא במובן פרגמטיסטי, זאת.  לערך ההגנה על חפים( החברה באמצעותה

על פועלה של מערכת המשפט ולטיפוחו של ( העצמית והחיצונית)אקספרסיבי לבין הביקורת ההיבט ה

המחויבות .  אתוס של מקצועיות ויושרה ביחס לחובה המוסרית להגן על חפים בגדרו של ההליך הפלילי

המשפיעות על הגשמתן של " מחויבויות-מטה"מעין  הינןהמוראלית והמחויבות האקספרסיבית 

 .הקודמות המחויבויות

 :את השאלות הבאותבין השאר נתח א, גרת כל אחת מן המחויבויותבמס

נובע בראש וראשונה מן  "צבר המחויבויות"הרעיון להצעת מודל  - לא על הספק הסביר לבדו .א

נפקותה ומקום פועלה של , המחלוקת היסודית הקיימת בשיח האקדמי בנוגע לתחום התפרשותה

במחיר הנכונות להתפשר על מיצוי הדיוק העובדתי , המחויבות הנורמטיבית להגנה על חפים מפשע

מהווה  לעקרון ההגנה במוקד המחלוקת ניצבת השאלה אם המחויבות הנורמטיבית.  המירבי

או שישנה נקודה , ובצמתי החלטה מרובים אסטרטגיה כללית החולשת על ההליך הפלילי לכל אורכו

הנכונות להטיה שבה בלבד מתמצה  -שלב הערכת הראיות והכרעת הדין , בפרט –ארכימדית מסוימת 

ך התכלית היסודתנית של ההלי, היונקת מהשראה בנטהמיאנית, לפי גישה אחת.  סיכוני המשגה של

גישה זו רואה הצבת מכשולים או   2.דותבהפלילי לכל אורכו הינה החתירה לדיוק מירבי בקביעת העו

העקרון  ,לפי גישה זו. רציונאלית-כאסטרטגיה בלתי תכלית השגת הדיוק המירבימשקולות ל

באופן , רק בתום שלב הצגת הראיותאך והנורמטיבי השיורי של הטיית סיכוני המשגה נכנס לתמונה 

ע שהציווי להגנה על חפים מפ, לפי הגישה שכנגד.  ככל שנותר ,מחייב זיכוי לנוכח ספק סבירה

יצירתם  גן מפניוהפונקציה הנורמטיבית הגלומה בעקרון העדיפות נוכחים בכל שלבי המשפט באופן המ

זוהי אחת השאלות החשובות והקלאסיות בתחום .  של סיכוני משגה מסוגים מסוימים מלכתחילה

זו שאלת היחס בין התכלית האפיסטמית לבין התכלית .  משפט הפליליבוריה של דיני הראיות התיא

עיון  באמצעות, הקשר זה שברקע המודל יוצג באופן מפורט בחלקו האחרון של פרק זה.  הנורמטיבית

מחלוקת זו ומחשיבותה מודל צבר המחויבויות נובע מ. בתיזות המנוגדות של לאודן ושל שטיין

                                                           
2

מושג מבטא ה  ."(השיפוטית חלטההגינותה של הה)" "rectitude of decision"המונח הבנטהמיאני המקורי הינו כאמור  
 JEREMY BENTHAM, A TREATISE ON  .החתירה להתאמה מירבית בין התוצאות המשפטיות לבין העובדות כהווייתןאת 

JUDICIAL EVIDENCE  (London, J.W. Paget, 1825). 
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 3(ככל שהיא קיימת)טיעון צבר המחויבויות מבקר את הנטייה בשיח השיפוטי הרווח   .תהיסודי

להתמקד בדרישת ההוכחה מעבר לספק סביר כביטוי למחויבות להגנה על חפים מפשע מפני הרשעת 

יחשוף ( המחויבות הראשונה)הדיון במחויבות לסטנדרט ההכרעה .  "שביעות רצון"ולתלות בה  שווא

הדיון בשש   4.וסיסובהגשמת תכלית ההגנה על חפים מפשע על ב משמעותיו וגבולותיו, בביטוייופערים 

בקשרי הגומלין ביניהן ימתן את הנטייה להתמקד בבחינת המחויבות לעקרון ו בתכניהן, המחויבויות

 ד להסביר ולהדגים את האופנים בהם מתגלותעהמודל מיו.  עיקרבסטנדרט ההוכחה התייחס לההגנה ב

 .  המחויבויות הנוספות כרלוונטיות וחיוניות לא פחות לעיצובה של רמת המחויבות להגנה על חפים

ההתבוננות על שש המחויבויות מציעה פלטפורמה להכלתה של  - ביטוי היחסיות ההכרחית .ב

פלטפורמה לבחינת הרמה  מדובר בהצעת.  היחסיות ההכרחית שתוארה בפרק הראשון לעבודה

, המודל אינו מציע פתרון של הצרנה.  של המחויבות לעקרון ההגנה ששיטת המשפט מפגינה( המשתנה)

המגמה היא להסביר ולהמחיש את האופן שבו .  של התבוננות ביקורתיתנחוצה אלא פרספקטיבה 

את ; שנה הנגזרותהמ-היחסיות של המחויבות לעקרון ההגנה ניכרת במסגרת כל אחת ממחויבויות

באופן )נתונה לשינויים והתאמות  ן המחויבויותכיצד כל אחת מ;  המחויבויות בין התלות המתקיימת

המשפיעים ביחס לתכנים ולהחלטות  ח ישירלקיים שיבדרך זו מציע המודל (.  מוצהר או שאיננו מוצהר

משתנות של מחויבות ות ושונרמות  את האופן שבו מתעצבות הוא ממחיש.  על ההגנה על חפים מפשע

 .לאידיאל ההגנה

מן הטענה שביסוד העבודה לפיה   - האפשרות לקידום אידיאל האמת ואידיאל ההגנה בד בבד .ג

אין נובעת הטענה  5,"ניתן לגישור בין אידיאל האמת ועקרון ההגנה-קיים מתח נורמטיבי הנחזה כבלתי"

מנקודת .  סותרים, או אף בדרך כלל, םכי האמצעים המעשיים להגשמת שני האידיאלים יהיו לעול

של ההליך הפלילי ואת הדילמה הנצחית שבבסיסו אין נובעת " האופי הדואלי"המוצא המדגישה את 

.  למימוש אידיאל ההגנה על חפים מפשע שובההטענה שלקידום ערך חשיפת האמת אין תרומה ח

שבין שני האידיאלים אין נובעת ת השיח הרווח לטשטש את המתח יומהדגשת הבעייתיות הנובעת מנטי

זו אסטרטגיה ראשונה , להיפך.  ה בערך האסטרטגיה של קידומם של שני האידיאלים בד בבדכפיר

מודל צבר המחויבויות מנסה להתמודד עם אתגר הליבון .  בתנאי שמכירים במגבלותיה, בחשיבותה

השאלה , לכן. ים לידי ביטויהמושגי של קשרי היחסיות שבין שני האידיאלים ולהדגים כיצד הם בא

-הינה האפשרות לקדם במסגרתה ועל, במסגרת כל אחת מן המחויבויות, הראשונה שחשוב לבחון

גשת הערך והתועלת של דזאת מתוך ה.  אידיאל ההגנה על חפים בד בבדאת אידיאל האמת ו אתבסיסה 

ות אומרכזי למניעת תוצהרחבתם ושיפורם של המשאבים הזמינים לחקר האמת ככלי ראשון , םקחיזו

במסגרת כל אחת , כנגד זאת יש לבחון גבולותיה של יומרה זו.  משפטיות שגויות ובכללן הרשעות שווא

 .אוף בין התכליות-הטרייד ולהמחיש גם את ביטויואחת מן המחויבויות 

במסגרת כל אחת מן המחויבויות ניכר ביטוי לאידיאל המשלים אך  - "הנוחות המוסרית" .ד

-כפי שהוסבר בפרק השני לעבודה ההצדקה להכרעות דין בתנאי אי.  החיוני של הנוחות המוסרית

התכלית של הנורמטיבית של , התכלית האפיסטמית:  יםבוודאות מבוססות על שלושה אידיאלים משול

                                                           
3
 .לעיל הסוקר עיקרים בשיח הנוהג ביחס לעקרון ההגנה על חפים מפשע 4.1פרק ' ר 
4
 .המוקדשת לעיון מעמיק בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר, החמישי לעבודהטיעון זה יידון באופן מפורט בפרק  
5
 .(2002) 623 הלוגיקה של קבילות ראיות ,מנשהדורון  
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לנוחות המוסרית שני פנים ככל שהיא   6.השגת הנוחות המוסריתהקצאת סיכוני המשגה והתכלית של 

מצד אחד התיקוף והלגיטימציה של :  מבוססת על אידיאל השיפוט המבוסס על שיקול הדעת האנושי

.  מוסרית שאלה של סמכות ואחריותקשירת הנאמנות לאידיאל ההגנה על חפים למצד שני , ההכרעות

 .ביטוי בכל אחת משש המחויבויות ופני נוחות המוסרית על שניקריטריון הל

שאלה ה -  לעומת תכנים שאינם מוגנים באופן חזק, המובן החזק לעקרון ההגנה על חפים .ה

במסגרת כל אחת מן המחויבויות הינה ההתאמה להמשגת המובן החזק של עקרון בחן ישת החשובה

המחויבויות יש לבחון אם ביחס לכל אחת מן . ההגנה בהתאם למסקנות הפרק השלישי לעבודה

אם יש להבחין במסגרתה בין תכנים המוגנים ;  מלכתחילה היא נכללת במובן החזק של עקרון ההגנה

, איזונים תועלתניים, באופן חזק לבין תכנים הנתונים לשינוי והתאמה מעת לעת על בסיס צרכי השעה

ופירוש המחויבות ותכניה תואמות  ואם גישות שונות לתיאור; מדיניות חברתית או שיקולים פוליטיים

 .את המובן החזק לעקרון ההגנה או מייצגות סטייה ממנו

 

מודל צבר המחויבויות  - רמת הגנה על חפים המשתנה בהתאם לרצינות או חומרת העניין .ו

המשתנה בהתאם , מציע תובנה מעניינת בהקשר הדיון בטענת רמת ההגנה הגמישה מפני הרשעת שווא

בשיח    7.דיון ראשוני ועקרוני בטענה זו הובא בפרק השלישי לעיל.  ולחומרת העונש לרצינות העניין

סוגיה שתזכה לדיון מפורט בפרק  –הרווח הדיון בסוגיה זו מתמקד ברעיון רף ההוכחה המשתנה 

מסקנות הפרק השלישי העלו שתפיסה זו של סטנדרט ההוכחה נגזרת מן ההצדקה .  החמישי לעבודה

, החלוקה למחויבויות, כעת.  אינה עולה בקנה אחד עם המובן החזק של עקרון ההגנההתועלתנית אך 

גם  -מבהירה , באמצעות האבחנה בין תכנים המוגנים במובן חזק לבין תכנים הנתונים לשינוי והתאמה

שבהתייחס  - כטיעון אנאליטי וגם כטיעון פוזיטיביסטי המתייחס למציאות המשפטית הרווחת

ניכרת רמת הגנה המשתנה בהתאם בפירוש , שמעבר למחויבות הראשונה, וספותלמחויבויות הנ

 .לרצינות העניין ובמעבר בין נושאים והקשרים

 

תובנה מרכזית נוספת העולה מטיעון צבר המחויבויות  - קשרי תלות והדדיות בין המחויבויות .ז

של ההגנה על חפים  האחת משפיעה על רמת האפקטיביות.  הינה התלות ההדדית שבין המחויבויות

 .באמצעות מודל גרפי ממחיש גם םדגיאת קשרי התלות א.  בהתבסס על רעותה

 

 המחויבות הנורמטיבית להקצאת סיכוני המשגה בתום המשפט -המחויבות הראשונה   4.4

היא  ,בשלב הכרעת הדין "המחויבות הנורמטיבית להקצאת סיכוני המשגה"המחויבות הראשונה הינה 

היא הגלומה בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק .  דיפותבאופן ישיר את עקרון העהמחויבות המבטאת 

   .ביותר מבוצרההיא גם המחויבות שמעמדה בשיח הרווח הינו .  סביר

סטנדרט המחויבות להוא מזהה את .  השלב הראשון פוזיטיבי.  שלבי-אפיונה של מחויבות זו הוא דו

הקצאת סיכוני המשגה .  הראשונה לא רק מבחינת סדר ההצגה אלא גם בחשיבותהההכרעה כמחויבות 

ברוחה של  עדיפותהמובהקת והדומיננטית ביותר לביטוי ומימוש עקרון ה, הינה הפונקציה המפורשת

הרמה שבה מוצב סטנדרט ההכרעה   .הוא המעגן חוקית וחוקתית את מגבלת הענישה  .ממרת בלקסטון

                                                           
6
 .לעיל 2.2פרק ' ר 
7
 .לעיל 6.4.1פרק ' ר 
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 משקפת( ומופשט יותר לעקרון ההעדפהובין כביטוי כללי , כמותי-ס כמותי או מעיןבין כביטוי של יח)

את רמת הנכונות לוותר על הגשמה שלמה של תכליות מיצוי הענישה של עבריינים לטובת הגנה חזקה 

לאורך מאות שנים עסקה התיאוריה המשפטית בניסיון חוזר ונשנה לזקק הגדרה .  מפשע יותר על חפים

 . ספק הסביר ולביטוי טיב ורמת ההגנה שהוא נועד לספקלסטנדרט ה

סטנדרט .  מורכב יותר, השלב השני באפיון המחויבות להקצאת סיכוני המשגה כרוך בניתוח ביקורתי

אלא שכל השאלות ".  הפתרון"לבטא את , יותר מכל מושג אחר, ההוכחה מעבר לספק סביר מתיימר

ת ככל שמנתחים באופן מעמיק את סטנדרט ההוכחה מעבר מתעוררו, עד כה חיבור הנוכחישהודגשו ב

התובנות שהודגשו עד כה .  את מקורותיו ואת ההתלבטויות ביחס לאופן פירושו ויישומו, לספק סביר

;  גמישותו והיחסיות הניכרת באופן יישומו:  רלוונטיות כולן לדיון בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

האבחנה בין המובן החזק של מגבלת הענישה לבין ; משלימות הצדקות-היותו מבוסס על תכליות

הזיקה ההדוקה בין סטנדרט ההכרעה לבין המחויבויות הנוספות בראי תכלית  ;פירושים הסוטים ממנו

יוקדש לעיון מעמיק בסטנדרט ההוכחה מעבר  הלןהפרק החמישי ל . מימוש ההגנה על חפים מפשע

  .רבות ומשמעותיות הנצמדות אליוובשאלות , לנוכח חשיבותו, לספק סביר

.  ת מודל צבר המחויבויות יש להעיר מספר הערות ביחס לטיבה של המחויבות הראשונהצגלצורך ה

האסכולה המצדדת בטענה לפיה סטנדרט ההוכחה בסוף המשפט ממצה את פונקצית הקצאת סיכוני 

בסטנדרט ההכרעה תכלית של לעתים  תולה( כטיעון השולל את תיזת צבר המחויבויות)המשגה 

הרף נקבע כביטוי להעדפה החברתית .  של סיכוני משגה" רצוי"או " נסבל", בשיעור מוגדר" שליטה"

ביחס למאמץ כל הטיה של סיכוני המשגה בהצבת מכשולים או משקולות , לפי הטענה, כך. הנורמטיבית

.  את ההעדפה החברתית המפרה "התחשבות כפולה"מיצוי הסיכוי להכרעה עובדתית מדויקת מהוה ל

  8.נציג מובהק של הגישה הוא לארי לאודן  .מדיניות זו שגויה גם מבחינה רציונאלית וגם מבחינה ערכית

בשלב זה אדגיש שאחד .  של לאודן בכללותה זה אשיב בפירוט לטענה זו ולתיזה בחלקו האחרון של פרק

ההוכחה אינו מסוגל ואינו מיועד מלכתחילה סטנדרט שצבר המחויבויות הינו  מודלהטיעונים ביסוד 

גישה זו איננה תואמת להבנתי את מקורותיו .  המשגה רמת סיכונילקיים תכלית זו של שליטה ב

לעקרון ההגנה ולמגבלת הענישה  היא איננה תואמת את המובן החזק, ההיסטוריים והפילוסופיים

.  והיא איננה תואמת את האופן שבו הוא נתפס לרוב בשיח השיפוטי, שלישיבהתאם למסקנות הפרק ה

בהתאמה למובן החזק , בפרק העוסק במחויבות הראשונה אבהיר שסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

וססת על טיב הסיכון המב, עקרוניתהכוונה מספק , לעקרון ההגנה על חפים וכן למקורותיו ההיסטוריים

   .על רמתוהמוחל ולא רק 

הינה שסטנדרט ההוכחה , שתנותח ותנומק באופן מפורט גם היא בפרק הבא, שנייהפריורית -הערה א

, ייחודו של המושג.  מעבר לספק סביר עוצב מלכתחילה לאורן של מספר תכליות עקרוניות ומעשיות

הוא .  בכך שהוא בעצם מכיל את הדילמה הנצמדת להכרעה הפלילית, המעשי" הפתרון"המגלם את 

היחסיות בביטוי , על כן.  כוחו של הסטנדרט בעמימותו.  בטא את התכלית הדואלית של ההליךמ

ת הדאגה להגנה על חפים מפשע ניכרת גם מתוך עיון בפרשנויותיו ובהתלבטויות הנצמדות עוצמ

                                                           
8

 Laudan , הטיעון מובלע בכל מודל המציע לבסס את רף ההוכחה על מונחים הסתברותיים כביטוי למאזן   .4לעיל הערה
באמצעות , על ההקצאה של סיכוני המשגה( גם אם כללי)לחלוש באופן ממשי  ניסיוןהרציונאל המנחה הוא ה.  תוחלת הנזק

מגורמים נוספים העשויים להשפיע על מבודד ( כמשתנה הנבחן)טיעון זה מחייב להניח שרף ההרשעה .  סטנדרט ההוכחה
איננו אפשרי ואיננו נכון  בפרק החמישי העוסק בהרחבה בסטנדרט ההוכחה אסביר מדוע מודל שכזה.  רמת הסיכון
 .הפרק הנוכחי יתייחס להסבר חשיבותן של המחויבויות הנוספות .מתודולוגית
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בפרק החמישי .  ת ביחס אליהןמשמעי-שיח השיפוטי נמנע מנקיטת עמדה חדשלא בכדי ה, ליישומו

שסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר מכיל הן  ,אנאליטי ואקטואלי כאחד, ט היסטוריבמב ,אראה

הן רציונאל נורמטיבי , (דרגת הוכחה של קירבה מעשית מקסימלית לוודאות)ביטוי לרציונאל אפיסטמי 

 .להבנתווהחיונית הנתלית בו משחר ימיו " נוחות מוסרית"והן רציונאל של , של הקצאת סיכוני המשגה

הוא בנימוק והמחשה שהמחויבות הראשונה איננה עומדת בפני " צבר המחויבויות"בטיעון הדגש 

.  הנוכחיפרק הבמוקד שזהו הטיעון .  קיימת תלות הדוקה בינה לבין חמש המחויבויות הנוספות  .עצמה

קיימת זיקה ברורה בין סטנדרט ההרשעה . במסגרת המודל יש להדגיש גם השפעה לכוון ההפוך

בהקשר המחויבות )ם המושקעים בחקר העובדות יתיים וההליכירהמחמיר לבין רמת המשאבים החקי

כבר , הדרישה המחמירה משפיעה על התנהלות ההליך מראשיתו(.  והשלישית שתוצגנה להלן שנייהה

היא מציבה קריטריון המכוון חוקרי משטרה ותובעים לשאוף לאיכות ולכמות .  ירת המשטרהבשלב חק

 תחתורנהרשויות החוק .  תחת הסתפקות בחשדות או בראיות הסתברותיות, גבוהה יותר של ראיות

בראי הדרישה להסרת כל ספק סביר ולשלילת , כל הניתןמדויקות ומובהקות כ, להשגת ראיות ברורות

מכוון סטנדרט , של יצירת תמריצים גם בדרך זו העקיפה.  המתיישבים עם חפותו של הנאשםתרחישים 

.  ך היא איננה מוחלטתא, זיקה זו אמנם ברורה  9.לרמת מימוש גבוהה של חקר האמת ההוכחה

הפסיקה דחתה פעם אחר פעם את הטענה לפיה דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר מחייבת את הגשת 

או את המיצוי המירבי של , הראיות שניתן היה להשיג כלאת , יותר שניתן היה להשיגהראיות הטובות ב

מתמקד בית המשפט בבחינת כוחן ודיותן של הראיות שהובאו בפניו ורק , ככלל.  אפשרויות החקירה

ההתלבטות   10 .ראיות חסרות או נזק ראייתי נימוק לזיכוי, במקרים יוצאי דופן מהווים מחדלי חקירה

וטיבה בגדרו של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק " לשלמות ראייתית"ביחס לשאלת קיומה של דרישה ל

 .סביר תידון גם היא במסגרת הפרק החמישי

 .הינו הפוך ויוצג בגרף הממחיש בהמשךהקשר בין המחויבות הראשונה לבין המחויבות הרביעית 

המשמעותי , היא הביטוי המוכר.  ה ובמעמדההינה הראשונה בחשיבות, המחויבות הראשונה אפוא

כפי שאבהיר , הפתרונות שהיא מספקת אינם מושלמים.  לאידיאל ההגנה על חפים מפשע והמוצהר

 .קיימים קשרי זיקה ותלות בינה לבין המחויבויות הנוספות.  הם אינם בהכרח אחידים.  בפירוט

 המחויבות הפרוצדוראלית - שנייההמחויבות ה  4.4

"Due Process does not require that every conceivable step be taken, at whatever cost, to eliminate 

the possibility of convicting an innocent person" (Patterson v. New York, 432 U.S. 197 (1977). 

                                                           
9

בין )ת הראיות עוצמסטנדרט ההוכחה מתמרץ סינון משמעותי של תיקים על בסיס  שוב את ההסבר של פוזנר לפיואזכיר  
 RICHARD A. POSNER, AN ECONOMIC.  באופן המבטא את ההגנה על חפים מפשע בשלב שלפני הגשת כתב אישום( השאר

APPROACH TO THE LAW OF EVIDENCE, JOHN M. OLIN LAW AND ECONOMICS WORKING PAPER NO. 66 (2d. 

Series)(1998)  .בפרק השלישי לעיל 82-85הערות ' ור. 
10

אין בעובדה זו כשלעצמה כדי , אף לו נמצאו מחדלי חקירה":  כך מנוסחת עמדתה העקרונית של הפסיקה בישראל
ודי , כי אין מוטלת על התביעה החובה להציג את הראיה הטובה ביותר, הלכה היא. להוביל לזיכויו של המערער

שאלת נפקותם של מחדלי חקירה מוכרעת בהתאם לנסיבות המקרה , בסופו של יום. ג ראיה מספקתכי תצי
כדי לבסס את , המשפט-תוך בחינת השאלה אם יש בתשתית הראיתית אשר הונחה לפתחו של בית, הפרטניות

ישראל  מדינת' בשירוב נ 40853פ "ע' לדוג' ר. ה שיוחסה לו במידה הנדרשת בפליליםהרשעת הנאשם בעביר
 43פסקה מדינת ישראל ' פלוני נ 0620700פ "ע;  (1.3.2003, ש"פורסם באר)לפסק דינו של השופט לוי  20פסקה 

מדינת ' פלוני נ 4813702פ "ע; ואסמכתאות הנזכרות שם( 46.8.2005, פורסם בנבו)לפסק הדין של השופט לוי 
 מדינת ישראל' אלחורטי נ 8623708פ "ע; (6.5.2005, פורסם בנבו)לפסק דינה של השופטת ארבל  25פסקה  ישראל
 (.  42.8.2003, פורסם בנבו)לפסק דינו של השופט רובינשטיין  0פסקה 
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שאבי חקירה ומשפט היא המחויבות להקצאת מ, "המחויבות הפרוצדוראלית"הינה  שנייההמחויבות ה

כדי להקטין את ( במשאבים הליכיים ובשאר אמצעים, בפרוצדורות וכלים חקירתיים, בכח אדם, בזמן)

צדוראלית מתקשרת המחויבות הפרו  .ואת הסיכון להרשעת חפים מפשע בפרט, סיכוני הטעות בכלל

, עם זאת.  חזקת החפותעם ו" הזכות להליך הוגן"בשיח הרווח להגנה על זכויות דיוניות הנכרכות עם 

בפרט חסרה ההתמודדות עם .  כלל ההיבטים של השפעתה ומרכזיותההשיח נוטה להחסיר את 

 .במסגרתה של המחויבות להגנה על חפים יחסיותה ועם אתגר ליבונו של המובן החזק

את  הוא מזהה.  שלב הראשון הוא פוזיטיביה.  שלבי-מצריך עיון דו שנייהגם אפיונה של המחויבות ה

רף  איה.  של המחויבות הפרוצדוראלית ואת הקשר הישיר שבינה לבין מימוש ההגנה על חפים חשיבותה

רמת ההגנה שיספק בפועל מפני הרשעת שווא תהיה תלויה בזמינותם , אההרשעה גבוה ככל שיה

ובאיכותם של אמצעים והליכים חקירתיים ומשפטיים אפקטיביים להתמודדות עם ההאשמות 

המחויבות הפרוצדוראלית מתקשרת לרמת האפקטיביות של .  המובאות כנגד הנאשמיםוהראיות 

ההזדמנות ושל הכלים שבידי אדם הנחשד או מואשם בפלילים לעורר את אותו הספק הסביר המחייב 

קיים מתאם ישיר והכרחי .  תם להוכחת האשמהעוצמבמערכת שכליה ההליכים מופנים במלוא , זיכוי

 .הפרוצדוראליות לבין רמת הסיכון להרשעת חפים בין רמת המחויבות

ביניהם ניתן .  גורמים המשפיעים על היקפה וגדרה של המחויבות הפרוצדוראלית הינם רבים מספורה

היקף זכויותיהם של הנחקרים במסגרתה , לציין גורמים המשפיעים על איכותה של חקירת המשטרה

" יקרים"היקף משאבי החקירה בכלל ובדגש על משאבים ;  (תוצאות הפרתן וכן) והכבוד המופגן כלפיהן

רמת ;  היקף הנגישות של הנאשם לחומרי חקירה;  גבוהים יותר אמינותהעשויים לספק רמת דיוק ו

היקף ;  היקף המשאבים וההליכים המוקצים לניהול המשפט עצמו;  הדיוק בתיעוד הליכי החקירה

, המוקצים לבירור האשמה ולהכרעת הדין( אדם שיפוטי בתשומת לב ועיון ובכח, בזמן)המשאבים 

הסיכון  המשפיעים על רמת רבים גורמים פרוצדוראליים מיםקיי, במובחן מסטנדרט ההכרעה  11.ועוד

 .להרשעת שווא

הן , השלב השני באפיון המחויבות הפרוצדוראלית יבהיר את האופנים הרבים שבהם ניכרת יחסיותה

זכויות , הן לנוכח קיומם של ערכים; נושאי עלותיות המשאבים מוגבלים ולנוכח הבעיה הכלכלית של ה

עם דרגה גבוהה במיוחד של מחויבות כלפי זכויות נחקרים לעתים ושיקולי מדיניות חשובים המתנגשים 

הקצאת  המשפיעים על( נורמטיבייםגם )הן לנוכח סדרי עדיפויות חברתיים ומערכתיים ; ונאשמים

היקף , ח העמימות בגישת השיח הרווח באשר לתכניה ההכרחיים של מחויבות זווהן לנוכ;  המשאבים

גם בגדרה של המחויבות הפרוצדוראלית ישנו ביטוי לתכלית הדואלית , בנוסף.  ת ההגנה עליהםעוצמו

אוף בין הרצון למימוש אפקטיבי ככל הניתן של חקר האמת והוכחת האשמה לבין -של ההליך ולטרייד

הוא לנסח תיאוריה המסבירה , האתגר המרתק אם כן  .בות המיועדות להגנה על חפיםהיקף ורמת הערו

נתונה היא או שמא , ובפרט אם קיים מובן חזק למחויבות זו, את טיבה של המחויבות הפרוצדוראלית

                                                           
בשיטה הדורשת הכרעה פה )הדוגמה הקלאסית שעמדה במוקד  הדיון התיאורטי של דבורקין הינה מספר המושבעים  11

עשר מושבעים -דבורקין הציב לצורך המחשה את השאלה אם ניתן להסתפק בשנים(.  אחד של כל המושבעים לצורך הרשעה

 RONALD DWORKIN, A MATTER.  גבוהה יותרכאשר הרכב של עשרים וארבעה מושבעים היה בוודאי מבטא רמת הגנה 

OF PRINCIPLE 81 (1985)  .ביחס למעמדה של , וחיונית יותר, במשפט הישראלי מתעוררת שאלה מורכבת הרבה יותר

 .לעבודה 3.2סוגיה זו תידון באופן מפורט בפרק .  הרשעה בדעת רוב כנגד דעת מיעוט מזכה



976 
 

היכולת להשיב על שאלה זו משליכה על מידת היחסיות . לרדוקציה תועלתנית כפשוטהכל כולה 

 .וש עקרון ההגנה על חפיםוהתנודתיות במימ

 מהותה וחשיבותה -המחויבות הפרוצדוראלית   4.4.4

י המתנהל נניח הליך משפט:  ניתן לתאר את חשיבותה של המחויבות הפרוצדוראלית על דרך ההקצנה

.  ןיישום סטנדרט ההכרעה לאורתוך וראיות המחזקות אותה לכאורה ו "מאשים"על סמך הצגת עדות 

דוגמה זו .  הוגן-בלתי לפיכךחסר ערובות לוידוא מהימנות ההאשמות ו, נתפס כשטחימובן שהליך כזה 

הליכי החקירה והמשפט  .  ולהליך האדברסרי בפרט המודרנירה כמובן לחלוטין להליך הנהוג במשפט ז

עובדות ובחינת יסודי של הרציני ובירור עוצבים לאור התכלית של קיום מבוססים על סדרי דין המ

 .מובנת מאליה ואיננה מוטלת בספק, לכאורה, המחויבות הפרוצדוראלית.  הראיותמהימנות 

מה גדר :  של שאלות נובעת ממנה שורה ארוכה.  אלא שתובנה בסיסית זו הינה אך נקודת המוצא

עד כמה היא צריכה להשקיע משאבים באימות ראיות   ?חובתה של המשטרה החוקרת את החשד

הננקטת מה רמת הקפדנות והדיוק ?  יםחקירה חלופי בבחינת קווי, תבהשגת ראיות נוספו, קיימות

מה רמת ?  על החוקרים בחקירתם של חשודים ותאילו מגבלות חל?  (בביצוע ובתיעוד)בהליכי החקירה 

, בהקצאת זמן שיפוטי, למשל בזימון ובחקירה של עדים, המשאבים המושקעים בהליך המשפטי עצמו

אילו משאבי ?  בהגשמת זכות העימות והזכות לחקירה נגדית, ובות ביותרבחיוב הצגתן של הראיות הט

כמה זמן ומאמץ , יישמע המשפט או מושבעים בפני כמה שופטים)פוטיים מושקעים אדם שי כח

?  או שיזכה לייצוג משפטי, האם יתייצב הנאשם לבדו אל מול ההאשמות ורשויות התביעה? (ישקיעו

, האם היא מתנה או מגבילה התקדמות הליכי החקירה והמשפט? מהם ההיקף והעיתוי של הזכות

בין סוימת מחפיפה  קיימת.  כהנה וכהנהועוד דוגמאות ?  הגשמתה-מהי תוצאת אי?  ומאיזה שלב

 .אך הן אינן זהות, אפיסטמית-המחויבות הפרוצדוראלית לבין המחויבות הראייתית

שהרי היא מוצאת ביטוי בדין , הדגשתה של המחויבות הפרוצדוראלית נדמית טריוויאלית, במבט ראשון

ת אלא שדווקא המחויבו.  ניםהוג שיחלוק על חשיבותה של הזכות לקיום הליכי חקירה ומשפטואין מי 

יקפה ואת את ה, בשל הקושי הרב להגדיר את תכניה, קושי ייחודיהפרוצדוראלית היא המעוררת 

כמות המשאבים :  הנקודה היא זו.  ההכרחית יחסיותה נוכחלהקושי מתעורר , במלים אחרות.  תוקפה

ה תמיד ניתן לתאר פעולות חקירה וכווני חקיר.  היא אינסופית, מבחינה תיאורטית, שניתן להשקיע

במטרה  על החקירה תמיד קיימת האפשרות להכיר בזכויות נוספות או להציב מגבלות נוספות.  נוספים

תמיד ניתן להגביר הפיקוח ולהחמיר כלפי הפרות של   .על חפים מפשע קיים רמה גבוהה יותר של הגנהל

לעולם יהיו , מבחינה מעשית.  תמיד ניתן להקצות משאבי זמן וכח אדם נוספים  .סדרי חקירה ודין

חובת .  ובהקצאת המשאבים בקביעת המדיניות והכללים לעולם יידרש איזון.  המשאבים מוגבלים

לצדה .  ה חיונית אחת מבין רבותחובהמדינה והחברה להשקיע בתחומי החקירה והמשפט הינה 

ו כמ.  החינוך ושאר תחומי הרווחה הציבורית ,הבטחון ,הבריאותההשקעה בתחומים כגון דרושות 

היא לעולם .  גם ההשקעה במשאבים המשפטיים אינה יכולה להיות אידיאלית, באותם תחומים נוספים

נה באקסיומה נקודת המוצא לדיון הי  .התועלתני והפוליטי, תהיה תוצר של מאזן השיקולים החברתי

יצע לא מן ההכרה בזכותו של אדם חף מפשע שלא להיות מורשע בעבירה שלא ב:  שהניח רונלד דבורקין
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הזכות היא אך .  שגיאהאת סיכון ה הקטיןנגזרת הזכות למיטב המשאבים העשויים באופן תיאורטי ל

 12 .להחלתה של ההגנה הפרוצדוראלית השוויונית בהתאם למשאבים ולערובות שמקצה מערכת המשפט

היא אינה מפחיתה מחשיבות .  איננה פותרת את הקושי אלא מחדדת אותו, בכל הכבוד, תובנה זו אך

דווקא על שום הפער בין .  אלא מגבירה אותה, יה ובטיבהיבאופ, הדיון במחויבות הפרוצדוראלית

מאזן תועלת , המיטב התיאורטי לבין הכורח המעשי לבסס את ההגנה הפרוצדוראלית על שיקולי עלות

הדיון האקדמי .  מתחייבת ההכרה ביחסיות ובדינמיות של המחויבות הפרוצדוראלית, סדרי עדיפותו

מתחדדת השאלה , דווקא על שום הטווח הרחב האפשרי של רמות הגנה.  והחברתי בה חשוב במיוחד

במה מתבטאת המחויבות הפרוצדוראלית של מערכת המשפט להגנה על : האנאליטית והנורמטיבית

נשאלת , "מגבלת ענישה מבוססת סף"שאת המחויבות הראשונה ניתן לבטא במונחי  בעוד  ?עחפים מפש

זוהי השאלה הלא פשוטה ?  שנייהשל המחויבות ה ביטויהאם קיים מערך מושגי דומה גם להשאלה 

 .  חותרת לחדד ,"צבר המחויבויות"במסגרת טיעון , שהגדרתה של המחויבות הפרוצדוראלית

 האפשרות ומגבלותיה -יאל האמת ואידיאל ההגנה בד בבד קידום איד  4.4.4

, באופן משולב עם המחויבות השלישית)בראש וראשונה יש להדגיש שהמחויבות הפרוצדוראלית 

לקידומם של אידיאל האמת , רבים הקשריםבזדמנויות והב, כוללת תחום נרחב( אפיסטמית-הראייתית

זמינים  ,אמצעים המוקצים לחקר האמת הינם רבים יותרהככל ש.  ואידיאל ההגנה על חפים בד בבד

כך גדלים הסיכויים  –ככל שטיב ואופן השימוש בהם נתונים לבקרה ולפיקוח , מדויקים יותר, יותר

ככל שמוקצים יותר משאבי חקירה כך .  ככלל, ן בין אשמים לבין חפיםחילהתקרב אל חקר האמת ולהב

  13.כך ככל שתיעוד הליכי החקירה הינו אמין ומדויק יותר.  לחקר העובדות, בזמן ובכח אדם, ומשפט

.  דיוקים-כך ככל שחומר הראיות נגיש וזמין יותר לצדדים ולבית המשפט באופן המצמצם חסרים ואי

כך ככל שמוחלים אמצעים אפקטיביים יותר .  כך ככל שמובטח ייצוג משפטי הולם ומקצועי לנאשם

    .והטיות בשלב החקירה וערובות להקטנת הסיכון לשיבושים

.  ואת חשיבותו המתוארהדגשת המחויבות הפרוצדוראלית מאפשרת מצד אחד לסמן את הפן הפוזיטיבי 

יש לשים לב שדווקא פן זה של קידום האידיאלים בד .  ת גבולותיוהיא מאפשרת להדגיש א, מצד שני

.  עלות ותועלת, ף לשיקולי היתכנותהוא המוכפ.  יםהוא הנתון ביותר לשינוי.  בבד הינו היחסי ביותר

גם במסגרת , בנוסף  .רמת המשאבים הזמינים והמוקצים נתונה כל הזמן להתאמות ולשינויים

.  אוף בין אידיאל האמת לבין אידיאל ההגנה על חפים מפשע-המחויבות הפרוצדוראלית מתקיים טרייד

גם במסגרת המחויבות  . מסויגת-האסטרטגיה של קידום האידיאלים בד בבד איננה בלתי

הפרוצדוראלית תכלית ההגנה על חפים מפשע מתנגשת לעתים עם תכלית מיקסום הסיכויים לחקר 

שונות ומגוונות  שיטות המשפט מכירות בערובות פרוצדוראליות.  האמת ועם תכליות חברתיות נוספות

האמת ולהטות את גלומה בהן נכונות להתפשר על חקר .  שביסודן החשש מפני הרשעת חפים מפשע

אליות מתבטאות בכללים של סדר דין המתנים ביצוען של פעולות רודהערובות הפרוצ.  סיכוני המשגה

בהקפדה על זכויות , או הגשתן של ראיות במסגרת ההליך7חקירה העשויות לתרום לחקר האמת ו

                                                           
12

פירוט לעמדתו -אחזור ביתר.  רישה לשימוש זהיר בפונקציה הרפורמטיביתדבורקין מוסיף כאמור את הד. 28-20, שם 
 .בהמשך

13
חוק סדר הדין הפלילי ' ר, או הקולי של חקירות חשודים7נוגעת להיקף חובת התיעוד החזותי ו, למשל, דוגמה מעניינת 

ם סדר עדיפות ודירוג בנוגע מוחלי, לנוכח עלות ביצוען של הקלטות ומגבלת משאבים.  2002-ב"התשס, (חקירות חשודים)
 .  לחובת התיעוד החזותי
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שפט לקיים רמת עשויה שיטת המ, בקביעה של מדיניות נורמטיבית, גם בהיבט הזה.  חשודים ונאשמים

 .הגנה משתנה על חפים מפשע במסגרת ההליך הפלילי

-ההיבט הפוזיטיבי של הקטנת רמת אי -לשני ההיבטים של השפעת המחויבות הפרוצדוראלית 

 .ביטוי במודל הגרפי שיוצג להלן -וההיבט החוסם המגלם נכונות להטיה של סיכוני המשגה , הוודאות

 של עקרון ההגנה בגדרה של המחויבות הפרוצדוראליתהמובן החזק והמובן החלש   4.4.4

בהתאמה למסקנות הפרק , ליתמובן חזק למחויבות הפרוצדורא ניתן לגבששאלת השאלות הינה אם 

המשגה כוללת התואמת את המובן  באביחס למחויבות הראשונה תתואר בפירוט בפרק ה.  השלישי

התשובה מורכבת יותר ומחייבת אבחנה בין ביחס למחויבות הפרוצדוראלית .  החזק לעקרון ההגנה

אפיון והגדרה .  המוגנים במובן חזק לבין תכנים שבפירוש נתונים כל העת לשינויים והתאמות תכנים

ציע לגביו קווים לה ניתןאך  ,של גרעין התכנים העשויים להיכלל במובן החזק איננו פשוט ואחיד

:  ראוי לפרש על בסיס אבחנה בין שני סוגי תכניםאני סבור שאת המחויבות הפרוצדוראלית .  כלליים

המסייגת את " מגבלת ענישה"המוגנים במובן חזק באופן המייצר אף בגדרה מסוימים תכנים 

ותכנים שאינם מוגנים במובן חזק והחשופים כל העת למאזן השיקולים התועלתני ;  התועלתנות

פט עשויה לייחד הגנה חזקה כל שיטת מש . התכנים המוגנים במובן החזק אינם אחידים.  והפוליטי

בכל זאת ישנה חשיבות רבה לעצם אפיונו וביסוסו של המובן החזק למחויבות   .לתכנים מעט אחרים

 .מבחינה רעיונית ואנאליטית, הפרוצדוראלית

.  ביחס לטיבה של המחויבות הפרוצדוראלית, שונות זו מזו, שתי גישות רווחות אזכיר תחילה .א

התלות ההדדית בין המחויבות הראשונה גישתו התועלתנית של פוזנר מדגישה את הזיקה ההדוקה ואת 

סטנדרט ההוכחה מיועד , לגישתו.  לבין הערובות הפרוצדוראליות( סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר)

  14.כוני המשגה וביטויו בסינון המוקדם של תיקים בשלב ההחלטה אם להעמיד לדיןלהקצות את סי

ככל שרוצים לשמר את אותו , לפי פוזנר, לנוכח עליה בשיעורי הפשיעה.  סטנדרט ההוכחה איננו משתנה

דרושה החלשה של הערובות הפרוצדוראליות המוקנות , העמדה לדין של אשמים-היחס של אי

לפי הצורך את רמת המחויבות ומתארת חופש נרחב יחסית להתאים מעת לעת  גישה זו.  לנאשמים

, כאמור, ראשית  15.מציגה שלוש מסקנות עיקריות, לעומת זאת, גישתו של דבורקין.  הפרוצדוראלית

רמת ההשקעה באיכות ההליכים ".  מיטב האפשרי"המחויבות הפרוצדוראלית אינה מתבטאת ב

הכלכליים  –שם כך לעולם תלויה בסדרי העדיפויות החברתיים המשפטיים ובמשאבים המוקצים ל

לאחר שהוחלט על הקצאת  . זכותו של הנאשם היא למיטב ההגנה השוויונית, שנית.  והפוליטיים

-כהחלטה חברתית, (בהקשר המשאבים הפרוצדוראליים, ורמת הסיכון להרשעת חף)המשאבים 

המשגה זו תואמת את מסקנות הדיון הפרק .  וגןקמה החובה להחלתם באופן שוויוני וה  ,פוליטית

עקרון "7"עקרון הצדק השני"של רולס וכלילתם של תכנים מסוימים ב" הצדק כהוגנות"השלישי בתורת 

מדגיש דבורקין שלנוכח חשיבות ערך ההגנה על חפים מפשע יש להעניק , שלישית  16.לפי רולס" ההבדל

גם זו   17.בפונקציה הרפורמטיבית ,במשורהו ,הירמשקל רב לערובות מסורתיות ולעשות שימוש ז

                                                           
14
 .לעיל 5הערה ' ר 
15
 Dworkin , 28-20, 44לעיל הערה. 
16
 JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 13, 107 (1972).  לעיל. 6.8.6הדיון המפורט בפרק ' ר 
17
 Dworkin , 20, 44לעיל הערה. 
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, ות הללובין שתי הגיש.  התועלתני הרגיל שקלולמן הכפיפות ל, אמנם עמומה ולא החלטית, הסתייגות

 .בהתאמה להמשגת המובן החזק לעקרון ההגנה, דבורקין אנסה לפתח ולזקק את הטיעון של

ואף במובן חזק , מחויבות פרוצדוראליתעיון במשפט הפוזיטיבי מלמד על הכרה בקיומה של  .ב

המחויבות הפרוצדוראלית   .אף שגדריה ותכניה אינם לחלוטין ברורים ואינם אחידים, למחויבות

השאלות אילו זכויות  18.המוגנות חוקתית, נקשרת בעיקר לזכות להליך הוגן ולחזקת החפות

 שלגביהןה עליהן הן שאלות ת ההגנעוצממה היקפן ומהי , פרוצדוראליות נכללות בזכויות הללו

כל שיטת משפט מכירה בצבר של זכויות המוגנות לכאורה .  באופן קבוע ת מערכת המשפטמתלבט

המסקנה היא שמבחינה עקרונית קיים ביטוי במסגרת המחויבות הפרוצדוראלית להגנה .  חוקתית

קונצנזוס והם מוגדרים אין לגביהם , אם כי התכנים הנכללים במחויבות זו אינם אחידים, במובן חזק

.  מעת לעת להתרחב או להצטמצם ההכרה בתכני הזכות להליך הוגן עשויה.  באופן שונה בשיטות שונות

ביניהן .  מעמדן יחסית מבוצרש, עקרונית, ות המוגנות במובן חזקבמשפט הישראלי ניתן להדגיש זכוי

זכות , (ות רבות אף במימון המדינהבעביר) ייצוג משפטילניתן למנות דוגמאות עיקריות כגון הזכות 

  ,מגוון של כללים המבטיחים הגינותה הבסיסית של החקירה ,דין בשלב החקירה-ההיוועצות עם עורך

  19.ומגוון של ערובות הנקשרות לזכות למשפט הוגן, (תפרשת בהרחבההמ)זכות העיון בחומר החקירה 

 .ככלל כתנאים להתקדמות בחקירה ובמשפט נתפסותזכויות אלה 

בשלושת מובניו שהוצגו , בות הפרוצדוראליתמובן חזק למחויאני סבור שניתן לתאר ביטויים ל .ג

המחויבות להגשמתן הינה .  שמוכרת לגביהן חסינות מפני שיקולי התועלתישנן זכויות .  בפרק השלישי

לזכות העיון במלוא , למשל, במשפט הישראליבולטת בהקשר זה ההתייחסות המסורתית .  תלויה-בלתי

מתפשרת לגילוי כל חומר חקירה -ההלכה הפסוקה הדגישה לא אחת את החובה הבלתי.  חומר החקירה

במצב של התנגשות ישירה מול תכליות או זכויות .  וטנציאל תרומה להגנתו של הנאשםשיש בו פ

ופן העשוי לחייב את התביעה לחשוף את עמדת הפסיקה הינה שגוברת הזכות להליך הוגן בא, אחרות

עמדה זו תואמת את הגדרות המובן החזק במונחי החסינות   20.הראיה או לחזור בה מכתב האישום

במשפט האמריקאי נהגה . מפני סיכוני משגה מסוגים מסוימים וכן את גישת הנאמנות לערך המצדיק

אף .  ו תוך הפרת הזכות להליך הוגןשל ראיות שהושג" פסילה חוקתית"באופן מסורתי מדיניות של 

, לעומת זאת  21.רעיון ההגנה החוקתית החזקה על הזכות להליך הוגן נותרה בעינה, שמגמה זו התמתנה

                                                           
18

אהרן ברק ; (4555), (4)כבמשפט  עיוני" ההגנה החוקתית על חזקת החפות"ביין דן ' לדיון בזכות החוקתית להליך הוגן ר 
מחקרי (" המהותי והדיוני)היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי -הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי"

מחקרי " כבוד האדם וחירותו: פי חוק יסוד-זכויות הדיוניות של החשוד או הנאשם על"עמנואל גרוס ;  (4553) 8יג משפט 
 (.4553) 488יג משפט 

, (חקירת חשודים)חוק סדר הדין הפלילי  חוק ומשפט של הכנסת הצעת, בעת הזו מונחת על שולחנה של וועדת חוקה.  שם 19
ההצעה חותרת להסדיר בחוק מגוון   2042-ב"התשע, ( 'תיקון מס) (חקירת חשודים)חוק סדר הדין הפלילי  2042-ב"התשע

שאלות מורכבות "זאת בעקבות קריאה מצד בית המשפט העליון להסדיר . של סוגיות הנוגעות לזכויות ולחובות של נחקרים
ק לפס 48פסקה  מדינת ישראל' נ אסף שי 5583758פ "ע.  במקור חקיקתי מתאים" רבות הנוגעות לזכויות חשודים בחקירה

 (.1.44.2005, פורסם בתקדין)דינה של הנשיאה ביניש 
20

וזאת אף אם הפגיעה באינטרס , נאשם המשפט להורות על גילוי ראיה הדרושה להגנת-כי על בית, בעניין זה נפסק" 
ראיה העשויה , בעניין זה. חמורה לפקודת הראיות הינה (א)11שהחיסיון לגביו קבוע בסעיף )המדינה  ביטחוןהציבורי או ב

הינה דרושה , ידי כרסום משקלן של ראיות התביעה-ידי ביסוס טענות ההגנה ואם על-אם על, לעורר ספק באשמת הנאשם
המדינה גוברים על האינטרס  ביטחוןנדרשת המדינה להחליט אם העניין הציבורי או , במקרה כזה. להגנת הנאשם

פ "ע".  חשובים מן ההרשעה ביטחוןאם עמדת המדינה תהיה שהעניין הציבורי או ה הנאשם יזוכה. שבהרשעת הנאשם
 025( 6)ד לח"פ, מדינת ישראל' ליבני נ 262721ש "ב;  (4555) 262, 262( 4)ד נג"פ ישראלמדינת ' אבו סעדה נ 1038752

ד "פ, מדינת ישראל' בלביסי נ 3652750פ "בש;  (4550) 166( 4)ד נא"פ, מדינת ישראל' מאזריב נ 225753פ "ע; (4521)
 (.2046) 328( 1)ד נז "פ, בית הדין הצבאי לערעורים' התובע הצבאי הראשי נ 320702צ "בג;  (4550) 405, 403( 8)נא

21
' לסקירת מגמות אקטואליות בדין האמריקאי ולטיעון הקושר את כלל הפסילה עם הזכות החוקתית להליך הוגן ר 

Richard M. Re, The Due Process Exclusionary Rule, 127 HARV. L. REV. 1885 (2014). 
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ברוב ".  האיזון האנכי החוקתי"לגבי זכויות פרוצדוראליות מוכרות אחרות ניכרת הגנה במונחי 

בית המשפט שוקל את משמעות הפגיעה , הופרה או לא מומשה במלואה זכות דיונית המקרים בהם

 גישה זו תואמת את התייחסות הפסיקה בישראל.  ת האינטרס הציבורי שכנגדעוצמבזכות אל מול 

או של   22מימושה של הזכות לחקירה נגדית במלואה-כגון אי, למצבים מגוונים של הפרת זכויות דיוניות

הינם לפגיעה בזכויות דיוניות  מונחי האיזון האנכי ביחס  23.למשל, יןד-הזכות להיוועצות בעורך

לעתים קרובות וביחס לזכויות פרוצדוראליות רבות של .  רחבדעת שיפוטי -פיים ומותירים שיקולאמור

כלל איננה מיושמת  -אף במונחי האיזון האנכי  -הגנה במובן חזק , נחקרים ונאשמים המעוגנים בחוק

על ההפרה או אבחנה בין הטיפול בה " מחילה"תוך  לתכלית חקר האמת קדימות יתנתונ, נוכח הפרהל

ביחס לשאלה אם פגעה ההפרה בהגנתו דעת -לבתי המשפט נתון שיקול  .לבין המשך ההתקדמות בהליך

הינה שהמשפט הנוהג מכיר מבחינה עקרונית ברעיון ההגנה , לדעתי, המסקנה המתבקשת  .של הנאשם

אולם הביטוי המעשי של הכרה זה איננו , כויות דיוניות הנקשרות לזכות להליך הוגןבמובן חזק על ז

 ".ההגנה במובן החזק"תמיד תואם את הבנתנו ביחס לטיבה של  הוא איננוחיד וא

חובת "בור שהמתווה האנאליטי הנכון והדרוש הוא של אפיון המובן החזק במונחי אני ס .ד

מגבלת ענישה  ציבלספק סביר מ וכחהשסטנדרט ההכפי .  המייצרת מגבלת סף" בטיחות

המבטאת את המובן החזק לעקרון ההגנה על חפים במסגרת המחויבות , דאונטולוגית כמגבלת סף

.  שנייהבמסגרת המחויבות ההמעוגנת " חובת בטיחות" ניתן לגבש תפיסה שלכך , הראשונה

.  תלויה-בלתי ,ויבות במובן החזקידי שיטת המשפט הינה מח-הנקבעת על חובת הבטיחותלהמחויבות 

    24.כפי שתוארה ונומקה לעיל, "מגבלת סף"הינה המשמעות של מגבלת ענישה דאונטולוגית כ משמעותה

בהיבט , המחויבות איננה מחויבות מוחלטת להגנה מפני סיכון הרשעת השווא, הווה אומר

המשגה .  משנקבע" סף"ת לרתפשמ-המחויבות היא מחויבות בלתי, מצד שני.  מצד אחד, הפרוצדוראלי

 .לעקרון ההגנה" המובן החזק"זו היא התואמת את 

בהקשר הזכויות הפרוצדוראליות והראייתיות של נאשמים במשפט " חובת בטיחות"הצעה לקביעת 

שסטנדרט טיעונם המרכזי הינו   25 .רו'ידי המלומדים מרדכי הלפרט ובועז סנג-על לתההפלילי הוע

.  איננו מספק, ההוכחה מעבר לספק סביר המבטא את ההגנה על חפים מפשע בהגדרתו של סף ראייתי

" מערכת בטיחות קריטית"החיונית בכל תחום שניתן לתארו כ" תורת בטיחות"לצידו דרוש הפיתוח של 

, טיחותי כוללהדגש הוא על יישום שוטף של מערך ב(.  מערכת מועדת לטעויות שנזקיהן חמור במיוחד)

.  אל הבטחת דיוקן והפיקוח עליהן, ממשיך אל פרוצדורות ושיטות ההוכחה, המתחיל מחינוך והטמעה

הלקח שהם מציעים הינו  אך רו מתמקדים במחקריהם בסוגיית השימוש בראיות מדעיות'הלפרט וסנג

כדי להקטין , תמבוססים מחקרי, על מערכת המשפט לפעול בהתבסס על תקנים בטיחותיים:  רחב יותר

                                                           
22

נפסק שהחקירה הנגדית הינה זכות דיונית מן המעלה (  2006) 220, 206( 2)ד נז"פ, מדינת ישראל' אני נ'דג 7528625פ "בע 
האינטרס המנחה הינו חקר האמת ובידי בית המשפט שיקול דעת לעניין החלת .  אך היא איננה זכות חוקתית, הראשונה

 . בין אם הרשעת חף מפשע ובין אם זיכוי אשם, הכללים באופן המונע עוות דין
23
 (.2003) 134 (4)סא ד"פ, התובע הצבאי הראשי' נ יששכרוב 8424752 פ"ע 
24
 .לעיל 6.2.6פרק  
25

 Mordechai Halpert and;  (2046) 636לו עיוני משפט " לקראת בטיחות במשפט הפלילי"רו 'מרדכי הלפרט ובועז סנג

Boaz Sangero, From a Plane Crash to the Conviction of an Innocent Person:  A Call on Lawmakers to 

Establish that Forensic Evidence is Inadmissible Unless Forensic Equipment is Developed as a Safety-

Critical System, 32 HAMLINE L.R. 65 (2009)  ;MORDECHAI HALPERT & BOAZ SANGERO, A SAFETY 

DOCTRINE TO THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (2011) available at:     

 http://works.bepress.com/dr_boaz_sangero/11. 
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אין היא יכולה להסתפק בסטנדרט   .את החשיפה לסיכון הרשעת השווא לאורך כל שלבי ההליך

 .ההוכחה בלבד להגשמת רמת הבטיחות הדרושה

מדובר .  רבות תוקביעת תכניה של חובת הבטיחות האמורה הינה מלאכה העשויה לעורר מחלוק

אני סבור שישנם שני יתרונות .  יסוי והטעיההנ, הטמעת המחקר, לנוכח לימוד, בפרויקט מתמשך

 שנייהבהתייחס למחויבות ה)את תכניה של החובה , ראשית". חובת הבטיחות"חשובים לגישת 

ניתן וראוי לגזור מן המחקרים האמפיריים המאפיינים את הגורמים ( והשלישית במונחי עבודה זו

הכרה ממשית במובן אפשרת מ" ותיתהדוקטרינה הבטיח'"גישת , שנית.  התדירים להרשעות שווא

המובן   (.אפיסטמית שתידון בהמשך-למחויבות הראייתית, ובדומה)חזק למחויבות הפרוצדוראלית 

המשמעות ".  מגבלת סף"המגלמים את מגבלת הענישה כ" כללי בטיחות"החזק מתבטא בהגדרת 

, "במובן החזק"המוגנת " הזכות להליך הוגן"היא שלגבי אותן זכויות המוכרות כחלק מן הליבה של 

   .מימושן-תעניק מערכת המשפט חסינות מפני סוג הסיכון הנובע מאי

שכל כלל דיוני באשר הוא או שכל זכות המוכרת בדין לנחקר או לנאשם תהא , כמובן, אין בכך לומר

המבוססת , טיתנההבהרה האנאליטית היא שעשויה לאפשר אבחנה קוהר.  מוגנת במובן החזק המתואר

רבים מתכניה .  בין המובן החזק לבין המובן החלש של המחויבות הפרוצדוראלית, ל תשתית מושגיתע

  .בהכרח נתונים לעדכון והתאמה מעת לעת ולפי הצורך החברתישל המחויבות הפרוצדוראלית יוותרו 

 הנוחות המוסרית בגדרה של המחויבות הפרוצדוראלית  4.4.4

חזקת החפות והזכות .  אידיאל הנוחות המוסרית נוכח אף הוא בגדרה של המחויבות הפרוצדוראלית

לביסוס ותיקוף הלגיטימיות של , לצד סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר, להליך הוגן משמשות

במונחי הקרבה , בהליך האדברסרי, הן מייצגות את האידיאל של חקר העובדות השיפוטי.  ההכרעה

הנדרשים לקבלת , הן מגינות על השופטים והמושבעים עצמם  .ת ומירב המאמץ והזהירותלוודאו

, אזי עשו כן תוך יישום והקפדה על כללי השיטה ההוגנים –בהבטחה שגם אם טעו חלילה , ההכרעה

תכלית הנוחות המוסרית נלווית בהכרח לתכלית , גם בהקשר של המחויבות הפרוצדוראלית .  וביושרה

הבנת חזקת , כנגד זאת .לצורך הסבר הכללים והפרוצדורות, ולתכלית ההגנה על חפים חקר האמת

 מחדדת את האחריות השיפוטית לוודא" הנוחות המוסרית"החפות והזכות להליך הוגן בראי תכלית 

תוך הבנת התלות ההדוקה בינן לבין מימוש אידיאל ההגנה על חפים במתוכנת , את הגשמתן ההוגנת

 .שמציעה השיטה

בהצגת המחויבות לחזקת החפות ולערובות דיוניות מסורתיות , לורנס טרייב הלך כברת דרך נוספת

 Free Standing"גישה זו מתוארת תדיר תחת הכותרת .  תלוי בתרומתה לחקר האמת-כבעלי ערך בלתי

Evidential Rights"  . שפט טקסי מ"דמיון בינו לבין שיש טרייב תיאר את ההליך המשפטי כריטואל

ההקפדה על כללי ההליך מבטאת את הפגנת הכבוד והזהירות כלפי .  של המשפט בעת הקדומה" האל

-אתייחס ביתר" תלוי של הזכויות הראייתיות והפרוצדוראליות-הערך הבלתי"לטיעון   26.הנאשם

עם .  אסביר מדוע אין לראותו כהצדקה אלטרנטיבית העומדת בפני עצמה.  הרחבה לקראת סוף פרק זה

יווכח שגם המחויבות הפרוצדוראלית משלבת בין שלושת האידיאלים שביסוד בהחלט ניתן לה, זאת

 .ככלים שלובים, ההליך הפלילי

                                                           
26

 Laurence H. Tribe, Trial By Mathematics:  Precision and Ritual in the Legal Process, 84 HARV. L. REV. 

1329, 1372-75 (1971). 
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את טענתו של דבורקין בדבר חשיבות מתן המשקל לערובות המסורתיות גם , לדעתי ,פרשברוח זו ניתן ל

את , אף אם באופן שולי, הזהירות דרושה מאחר והיא משנה. ולשימוש זהיר בפונקציה הרפורמטיבית

בגלל  בין השארהזהירות דרושה .  הרווחת והמקובלת לאורך זמןרמת המחויבות להגנה על חפים 

המחויבות הפרוצדוראלית .  רות באופן מסורתי לבין הנוחות המוסריתהקשר ההדוק בין הערובות המוכ

הדוחות את הנכונות להסתמך על סוג מסוים , מחויבות להגינות וליושרה של המערכת גםהינה בפירוש 

שינויין של ערובות שעליהן נסמכת הנוחות המוסרית נושא לכן   27.ראיות והיסקים, של פרוצדורות

 .משמעות מיוחדת

 (וסדרי עדיפות מערכתיים אחרים)רמת מחויבות המשתנה בהתאם לרצינות העניין   4.4.4

וביתר שאת האבחנה המוצעת בין , עצם הגדרתה של המחויבות הפרוצדוראלית כמחויבות מובחנת

.  מובילות למסקנה נוספת, מובנה החזק לבין תכנים במסגרתה שבאופן מפורש אינם מוגנים באופן חזק

אגב , ח מצהיר ככלל על מחויבות אחידה ושאיננה גמישה לעקרון ההגנה על חפיםבזמן שהשיח הרוו

הרי שרמת , לחזקת החפות ולזכות להליך הוגן, התייחסות לסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

-זאת באופן מובן ובלתי.  המחויבות הפרוצדוראלית בהחלט נוטה להשתנות בהתאם לרצינות העניין

יש הכרח להקצותם בהתאם לסדרי עדיפות .  הם מוגבלים.  ם יקריםינים ההמשאבים ההליכי  .נמנע

וגם )הדוגמה הפשוטה ביותר לכך היא משאבי כח האדם והזמן השיפוטיים .  נורמטיביים ומערכתיים

ל רמת פיקוח לישנה ככ, בתיקים החמורים יותר מוקצים ככלל יותר משאבי חקירה(.  ירתייםהחק

לגבי עבירות מסוימות מתנהל המשפט בפני הרכב של שלושה  28,החקירה ותיעודםגבוהה יותר על הליכי 

, הזמן המוקצה לשמיעת המשפט וניתן חופש יחסי רב יותר לצדדים במיצוי ראיותיהם 29,שופטים

כאשר , דוגמה מובהקת נוספת היא העמדת ייצוג משפטי מטעם המדינה.   חקירותיהם וטענותיהם

 30.מוקצים לפי מדרג של חומרת העבירות משאבי הסניגוריה הציבורית

 הסדרי טיעוןהמחויבות הפרוצדוראלית ו  4.4.4

.  במסגרת המחויבות הפרוצדוראלית יוניתהפרקטיקה הרווחת של הסדרי הטיעון מהווה סוגיה ח

בספרות המשפטית ובשיח הציבורי עולות באופן תדיר טענות בדבר יצירתה של בעיה ייחודית של 

, להלן  3.6בפרק .  וכשלים והטיות אופייניים אופן השימוש בה, שע לנוכח הפרקטיקהפהרשעות חפים מ

אנתח את בעיית החף , אבחן את היחס בין פרקטיקת הסדרי הטיעון לבין התיזה של העבודה בכללותה

במגמה , בראי המחויבות להגנה על חפים, של הפרקטיקה לזכותהנים במסגרת הסדרי טיעון ואציע טיעו

 .את הביקורת הנפוצהלמתן 

 סיכום המחויבות הפרוצדוראלית   4.4.4

המחויבות הפרוצדוראלית מהוה נדבך הכרחי בעיצוב רמת המחויבות להגנה על חפים מפשע במסגרת 

אידיאל האמת ואידיאל ההגנה על את קדם שבו ניתן לקיים במסגרתה תחום נרחב .  ההליך המשפטי

.  ולוידוא מהימנות ההאשמות של המשאבים לחקר האמת באמצעות הגדלה ושיפור, חפים בד בבד

                                                           
27

השיפוטית ( האינטגריטי)פונקציה של הגנה על הישרה "לתיזה כללית התולה את הגיונם של דיני הפרוצדורה והראיות ב 
 .לעיל 8הערה , מנשה' ר" בקביעת העובדות

28
 .לעיל 46הערה ' ר 
29
 .4521-ד"התשמ, [נוסח משולב]לחוק בתי המשפט  60סעיף  
30
 .4558-ו"תשנ, לחוק הסנגוריה הציבורית 42סעיף  
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.  המחויבות הפרוצדוראלית מיושמת תחת מגבלת משאבים ולעתים מתנגשת עם תכליות וערכים נוספים

ים בהתאם לסדר העדיפויות החברתי, עדכון והתאמה, לשינוי באופן קבוערבים מתכניה נתונים 

לאבחנה במסגרתה בין זכויות וערובות דיוניות המוגנות הצעתי מונחים .  ולצרכי השעה והנורמטיביים

לבין  –תלויה -כחובת בטיחות המייצגת מגבלת סף שכלפיה ניתן להכיר במחויבות בלתי –במובן חזק 

הדגשתי את ביטויו של אידיאל .  זכויות דיוניות שאינן מוגנות כאמור והכפופות לאיזון התועלתני

את הגינותה ייצגת המחויבות הפרוצדוראלית מ.  הפרוצדוראליתהנוחות המוסרית במסגרת המחויבות 

רמת המחויבות הפרוצדוראלית נתונה לשינויים לא רק , לבסוף  .גם כשהיא טועה, ויושרתה של השיטה

 .סדרי עדיפות נורמטיביים ומערכתייםלחומרת העניין ול, אלא גם לפי ההקשר, מעת לעת

 אפיסטמית-הראייתיתהמחויבות  -המחויבות השלישית   4.4

מתייחסת לטיבם ולאיכותם של ה" אפיסטמית-המחויבות הראייתית"המחויבות השלישית הינה 

לסוגיית חסימתם או הגבלתם של סוגי ראיות  ,ומהכיוון השני ,םלנגישותוהאמצעים לחקר האמת 

 .והיסקים המגבירים את הסיכון להרשעה מוטעית

.  בין מחויבות זו לבין המחויבות הפרוצדוראלית (חפיפה מסוימתישנה ו)דמיון  נויש, בצד הפוזיטיבי

 לזמינותם בהיקף ובאיכות של מיטב הכלים לחקר האמת תאפיסטמית מתייחס-המחויבות הראייתית

אפיסטמית מובהק וברור עוד יותר מזה של -ביטויה של המחויבות הראייתית.  ולמיצוי השימוש בהם

, גם נקודתייםאך , מקיפים יותר, קר האמת נרחבים יותרכלים לחככל שה:  המחויבות הפרוצדוראלית

של , משמעותי, זהו ביטוי אחד. מפשע להרשעת חפים הסיכון ןכך קט ,אמינים ומדויקים יותר

שבו דרים בכפיפה אחת תכלית חקר האמת עם תכלית  ההגשמה של , אפיסטמית-המחויבות הראייתית

יה היא לפסוח על יאך הנט, בשיח הרווחאמנם זו מודגשת תכלית   .הגנה אפקטיבית יותר על חפים

 .ההכרה ביחסיותה ובמשמעויות הנובעות מכך

שבין התכליות ואת  אוף-המבטא את הטרייד, של מחויבות זו - "החוסם" -ניצב הפן הנגטיבי  בנוסף

:   יותנשאלת שאלה יסודית במסגרת דיני הרא, בראי עקרון ההגנה על חפים.  הקצאת סיכוני המשגה

מגבלות על  באמצעות מחסומי קבילות או כללים אחרים המטילים, עד כמה צריך ההליך הפלילי לסנן

גם אם יש בהן כדי למזער את ) ה שגויהראיות העלולות להגביר את הסיכון להרשע, ההיסק החופשי

א באופן החד אפיסטמית מבט-הדיון בפן הנגטיבי של המחויבות הראייתית(.  סיכוני המשגה באופן כללי

ביותר את שאלת היחס בין התכלית האפיסטמית של ההליך לבין התכלית הנורמטיבית של הקצאת 

 לעתים קרובות השיח השיפוטי נוטה.  יומיומי בבתי המשפטזו שאלה העומדת למבחן .  סיכוני המשגה

התמקדות  ין תכלית חקר האמת לבין תכלית ההגנה על חפים מפשע באמצעותלטשטש את ההתנגשות ב

 .למעט בהקשרים מסוימים וחריגים, אפיסטמית בלבד-בפן הפוזיטיבי של המחויבות הראייתית

-של המחויבות הראייתית פניה אלוטיעון צבר המחויבויות מדגיש את ההשפעה המשמעותית של שני 

 איננו מוגן, בדומה לתכנים המקבילים של המחויבות הפרוצדוראלית, הפן הפוזיטיבי.  אפיסטמית

מסקנות הפרק שאני סבור .  מיסודו שנוי במחלוקת חוסםהפן ה.  במובן חזק וניכרת לגביו היחסיות

אציע .  החזק של המחויבות להגנה על חפים מפשע הינן רלוונטיות במיוחד הגדרת המובן לענייןהשלישי 

בנוגע להצבת מחסומי קבילות ראיות כמחלוקת בין המחלוקת המסורתית והמתמשכת להבין את 

ככל שנוטה מערכת   .אפיסטמית לבין השוללים את קיומה-תמצדדי המובן החזק למחויבות הראייתי

כך , על פני התכלית האפיסטמית לאורך ההליך( המגוננת)המשפט לשים דגש על התכלית הנורמטיבית 
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הגנה על חפים במחיר הויתור על תכליותיו האכיפתיות היא מפגינה רמת מחויבות גבוהה יותר לעקרון ה

, ערכית-ללא הכרעה חד, מחלוקת זו ניכרת בשיח השיפוטי. ולהיפך, והעונשיות של המשפט הפלילי

, בפרט" מובן החזק"וב, באופן המייצר דרגות משתנות של דבקות באידיאל ההגנה על חפים מפשע

 .הלכה למעשה

.  אפיסטמית הינה משמעותית במיוחד-של המחויבות הראייתית המחלוקת המתעוררת ביחס למעמדה

הצבת התיזות של לארי לאודן ושל אלכס שטיין זו ב, החלק הרביעי לפרק זה יעסוק בה באופן מעמיק

 .בשלב זה אציג בקווים כלליים את מאפייניה.  מול זו

 האפשרות ומגבלותיה -קידום אידיאל האמת ואידיאל ההגנה בד בבד   4.4.4

הגברת הדיוק העובדתי כפשוטו באמצעות כלים ראייתיים טובים יותר תורמת להקטנת קל להבין ש

, ממצה ככל הניתן, דותבהיומרה לקיום חקירה רצינית ונאותה של העו.  הסיכון להרשעת חפים מפשע

היא קשורה באופן הדוק .  תלויה-היומרה איננה בלתי.  בסיסית של ההליך הפליליהינה יומרה 

מערכת המשפט חותרת כל . היא גם אינה מניחה רמת יכולת קבועה.  צעים הקיימים והמושקעיםאמל

היומרה הבסיסית ביותר קושרת את ההגנה על חפים מפשע .  שפר כליה ויכולותיההזמן להתקדם ול

כך ניתן , קים יותר לחקר האמתיאזי ככל שישנם כלים טובים ומדו, ואם כך.  למימושו של חקר האמת

 .וע באופן יעיל יותר הרשעות שגויותלמנ

 פורנזית המדעית המאפשרת ביצוע בדיקאו  מובהקת נוכל להתייחס להתקדמות טכנולוגית הכדוגמ

מצב שבו כלי נשק ששימש לביצוע עבירה  למשל נניח.  החשד העשויה להפריך או לאשש את אמינה יותר

בדיקת , איי.אן.דיבדיקות , כגון בדיקת טביעות אצבע)האפשרות לבצע בדיקות פורנזיות .  נמצא בזירה

הסתברות להבחין נכונה בין חשוד אשם לבין חשוד את ה מגדילה( בדיקת שרידי ירי ועוד, שרידי מתכת

אמינים ומדויקים יותר תורמת להגנה על חפים מפשע באופן  זמינותם של כלים חקירתיים.  חף מפשע

מאפשרת ומתמרצת חקירה עניינית המתמקדת בחיפוש אחר ראיות  היאשכן , באופן עקיףישיר וגם 

או או להכשיל את החשוד בחקירה " לשבור"מצמצת את ההסתמכות על ניסיונות בכך אובייקטיביות ו

היא מאפשרת הסתמכות , במונחים אפיסטמולוגיים  .ערותוהש הערכות, הכללותל היזקקאת הצורך ל

 .פציפיים יותר ושרמת מהימנותם גבוהה יותרעל היסקים ס

הרמה הראשונה היא .  אפיסטמית עשוי להתבטא בכמה רמות-הפן הפוזיטיבי של המחויבות הראייתית

בפיתוח וגם , רפן זה של המחויבות קשור להשקעה במחק.  עצם זמינותם של אמצעים מדויקים יותר

אך מובן שהיא פועלת תחת , בהיבט הזה שואפת המערכת להשתפר ככל הניתן.  ברכש ובהצטיידות

.  היא רמת הקצאתם של המשאבים הקיימים שנייההרמה ה.  ואחרים כלכליים אילוצים ומגבלות

ממשיות , ישירות ועקיפות, לאמצעי החקירה המדויקים יותר לעתים קרובות ישנן עלויות

גם עצם זמינותם של .  מבוססת על סדרי עדיפויות ועל שיקולים מערכתיים תםהקצא.  לטרנטיביותוא

המחויבות .  הם יחסיים, האמצעים וגם ההחלטה להקצותם או לעשות בהם שימוש במקרה נתון

כמות הראיות הנאספת היקף החקירה ו)אפיסטמית עשויה להתבטא הן במונחים כמותיים -הראייתית

של משקל , והן במונחים איכותיים( חלופיים כיווני חקירה ם ברצינות שלוכנגד לבחינת, שדלתמיכת הח

 (.ביצוע פעולות חקירה ספציפיות ומדויקות יותר)ראייתי ואמינות 
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אפיסטמית נובעת מאותם הגורמים שצוינו ביחס למחויבות -יחסיותה של המחויבות הראייתית

מערכת .  משאביםהומבעיית מגבלת ( אלטרנטיביותהשירות ויה)מעל לכל מן העלויות , הפרוצדוראלית

.  המשפט אינה מתחייבת ואינה יכולה להתחייב למימוש האופטימום הראייתי התיאורטי בכל מקרה

בעיית " כגון, אפיסטמית נצמדים קשיים נוספים הנובעים מן הגורם האנושי-אייתיתאך למחויבות הר

רמת של  בעיות טבעיות כןו קוגניטיביותהטיות  31(לעילוהטיות מוסדיות כפי שתוארו ) "הנציג

נובעת מכך שלעתים קרובות התמריץ של רשויות  ההטיה המוסדית.  דקדקנות והשקעה, מוטיבציה

תחת רושם החשד הכבד והטיות קוגניטיביות ולאור רצון חזק במיוחד להביא , החקירה והתביעה

  32 .את החשד ככל הניתן האובייקטיבי אלא לבצר יאיננו למקסם את הפוטנציאל הראיית, להרשעה

ברמת הדקדקנות ובמידת האובייקטיביות המנחה , המאמץ לאיסוף הראיות איננו תמיד ממצה בהיקפו

באפיון הגורמים להרשעות שווא סימנו פעם אחר פעם את השלב  העוסקיםהמחקרים , אכן.  אותו

יש לזכור שמדובר בשלב שבו פערי הכוחות   33.הבעיהקריטי של איסוף הראיות כבעל תרומה קריטית ל

לעתים , שרה ובנטרול ההטיות המתוארותוגם תחת הנחת הגינות וייש להדגיש ש.  משמעותיים במיוחד

דרך , מחוסר תשומת לב וטעות -קרובות שלב איסוף הראיות איננו ממצה ממגוון של סיבות אנושיות 

 . שלנותעצלות ור ,זלזולועד ל מספקת חוסר מקצועיות

מתחייבת הכרה בכך , מצד שני.  פוזיטיבית, ממשית" מחויבות"ל בכל אלה יש כדי להצדיק תיאורה ש

גורמים קריטיים אלה בשלב של איסוף הראיות .  תלויה ויחסיתלעולם  שהגשמת המחויבות הינה

                                                           
31
 .לפרק השלישי לעיל 481-430טקסט נלווה להערות ' ר 
32

דן סיימון הניח תיזה מרתקת הסוקרת ומסבירה הטיות פסיכולוגיות בשלב החקירה ואיסוף הראיות ואת השפעתן  
התיזה מדגישה את האלמנט האנושי בשלב איסוף הראיות והשפעתן המודעת .  הסיבתית על הסיכון להרשעת חפים מפשע

הגורמת לעתים  (confirmation bias)" הטיית האישור"בין ההטיות המודגשות .  מודעת של מוטיבציות ושל הטיותאו הלא 

 "הטיית ייחוס הקוהרנטיות" ,לכך שמשקל נמוך מיוחס לראיות שאינן מתיישבות עם התיזה המנחה את החקירה

(Coherence Effect) כאשר אין ביניהן קשר הכרחי , המתייחסת לנטייה לייחס קשר בין הראיות לגיבושה של מסקנה לוגית

המובילה להשקעת כל או מירב  (Tunnel vision)" ראיית מנהרה"ו, השפעות חקירתיות על עדים ונחקרים, אובייקטיבי
חקירת המשטרה  . אחרות או סותרות תוך התעלמות או מזעור משקלן של אינדיקציות, מאמצי החקירה לתמיכת החשד

לבנות "הנטייה ) "abductive reasoning" -חיפוש ואיסוף הראיות מושפע גם מ.  מתעצבת סביב הנחות והשערות מסוימות
וצמצום הרלוונטיות של , כלומר לפתח תיזה בשלב די ראשוני על סמך ראיות ואינדיקציות לחשד, "את החקירה מלמטה

הנובע  (role bias)" הטיית התפקיד"גורם משפיע נוסף הוא (. צרכי תמיכה או אישוש של התיזההחקירה במידה רבה ל
הטיית .  והבאת העבריין לדין" פענוח הפשע"במבחן התוצאה של " להצליח"ממערך התמריצים של חוקרי משטרה ותובעים 

ובעצם , ביצוע של בדיקות נוספות-או אי לביצוע, התפקיד עשויה לעתים קרובות להשפיע על התמריצים לאיסופן של ראיות
לסקירה מקיפה .  על רמת הרזולוציה והדיוק שאליה חותרת החקירה לעומת הותרתם של עמימות או חוסר וודאות

 SIMON D., IN' ר, ומרתקת של גורמים אלו וגורמים נוספים המשפיעים על ניהולם של חקירת המשטרה ושל ההליך הפלילי

DOUBT:  THE PSYCHOLOGY OF THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS (2012). 
33

 C. RONALD HUFF, ARYE RATTNER & EDWARD SAGARIN, CONVICTED BUT INNOCENT:  WRONGFUL 

CONVICTION AND PUBLIC POLICY (1996)  ;EDWARD D. RADIN, THE INNOCENTS (1964)  ;Samuel L. Gross, 

Loss of Innocence:  Eyewitness Identification and Proof of Guilt, 16 J. LEGAL STUD, 395 (1987)  ;Arye 

Rattner, Convicted but Innocent:  Wrongful Conviction and the Criminal Justice System, 12 LAW & HUM. 

BEHAV. 283 (1988)  ;EDWARD CONNORS ET AL., CONVICTED BY JURIES, EXONERATED BY SCIENCE:  CASE 

STUDIES IN THE USE OF DNA EVIDENCE TO ESTABLISH INNOCENCE AFTER TRIAL (US Dept. of Justice, 

National Institute of Justice, 1996)  ;Daniel Givelaber, Meaningless Acquittals, Meaningful Convictions:  Do 

We Reliably Acquit the Innocent?,  49 RUTGERS L. REV. 1317, 1327-8 (1997)  ;Hugo Bedau & Micael L. 

Radelet, Miscarriages of Justice in Potentially Capital Cases, 40 STAN. L. REV. 21 (1987) ,MICHAEL L. 

RADELET ET AL., IN SPITE OF INNOCENCE:  ERRONEOUS CONVICTIONS IN CAPITAL CASES (1992) ;Michael L. 

Radelet et al., Prisoners Released from Death Rows Since 1970 Because of Doubts About Their Guilt, 13 

COOLEY L. REV. 907 (1996)  ;Samuel R. Gross et al., Exonerations in the United States, 1989 Through 2003, 

95 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 523 (2005)   ;Richard A. Leo & Jon B. Gould, Studying Wrongful 

Convictions:  Learning from Social Science, 7 OHIO ST. J. CRIM. L. 7 (2009);Jon B. Gould & Richard A. Leo, 

One Hundred Years Later: Wrongful Convictions After a Century of Research, 100 J. CRIM. L. & 

CRIMINOLOGY 825 (2010) 
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.  שלצידובוודאי , מאשר רף ההוכחה, ואפשר שיותר, משפיעים על הסיכון להרשעות שגויות לא פחות

ל היושרה ע, על ההגיון, וססת על רמת ההשקעההיא מב.  קשה מאד לגדור את טיבה של מחויבות זו

 .וההגינות וגם על סדרי עדיפות מעשיים ומערכתיים

 גומלין בין המחויבות השלישית לבין המחויבות הראשונההקשרי   4.4.4

באשר , מובחנת" אפיסטמטית-מחויבות ראייתית"של  ,כביכול, התרבותא בהגדרכל תתכן הטענה שאין 

מתנקזים ממילא אל דרישת ההוכחה מעבר לספק  -הכמותית והאיכותית  -שיקולי הדיות הראייתית 

ממילא יתחייב זיכויו של הנאשם לנוכח " אפיסטמית-המחויבות הראייתית"ככל שלא מוצתה .  סביר

השגיאה , אדרבא.  איננה נכונההיא אך ( בשיח תומקובל)הטענה שובת עין .  קיומו של ספק סביר

 .הגלומה בטענה ממחישה את חשיבות הגדרתה של המחויבות השלישית כמחויבות עצמאית

עקרון " הןנוטה לדחות , באנגליה ובארצות הברית, הפסיקה בישראל, כטיעון דסקריפטיבי, ראשית

שניתן היה להציג את כלל הראיות מחויבת  והן את הרעיון לפיו התביעה  34"הראיה הטובה ביותר

מחדלי ש בפסיקה גם הובהר לא אחת.  פניומשפט לבחון את דיותן של הראיות שבעל בית ה.  להשיג

רה שהוחסרה היה זולת במקרים חריגים שבהם לפעולת החקי, מחייבים זיכויחקירה כשלעצמם אינם 

לל ההכרעה מעבר לספק סביר לבין שאלת היחס בין כ  35.פוטנציאל מובהק להוביל לזיכויו של הנאשם

הפסיקה . אליה אדרש בפרק הבא, הינה שאלה מורכבת בפני עצמה" השלמות הראייתית"קריטריון 

לקשר בין רמת המיצוי של שלב החקירה ואיסוף הראיות לבין  נוגעמשקפת גישה מאד לא נוקשה ב

" דיותו"בבחינת , עט תמידכמ, הבחינה מתמקדת, במלים פשוטות.  דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר

 .לי שניתן היה להציגאלהבדיל מהשוואה בינו לבין בסיס ראייתי אופטימ, של בסיס הראיות הקיים

במיוחד לאור טיב ההכוונה שמספק סטנדרט , כאן נחוצה ההבהרה שמדובר בשתי שאלות נפרדות

הוודאות -זוהי רמת אי.  איכות של הבסיס הראייתיעת לנוגשאלה אחת .  ההכרעה מעבר לספק סביר

(.  באופן גלוי לעין חסרהאו מידע קונקרטי )הינה הספק הגלוי בו  שנייהשאלה .  התיאורטית, הכללית

ככל שאמצעי החקירה נרחבים .  סטנדרט ההוכחה מבוסס על אבחנה בין ספק גלוי לבין ספק תיאורטי

לילתו של מידע מוטעה בבסיס הראייתי קטן הסיכון לכ, מדויקים ואמינים יותר, ספציפיים יותר, יותר

גובר המשקל .  להנחות ולכלים היוריסטיים, קטן הצורך להיזקק להיסקים מבוססי הכללה.  עצמו

 .  לתאר זאת כשיפור רמת הוודאות מסדר שניניתן .  הוודאות הכללית-מצטמצמת אי  36.הראייתי

                                                           
אך זכתה לביקורת תקיפה , 42 -עקרון הראיה הטובה ביותר עמד בבסיס התיזה הראייתית של גילברט מן המאה ה 34

אין להאמין לאף עובדה עד שבפניך הראיה הטובה ביותר "גם סטפן קידם את העקרון לפיו .  מכיוונם של בנטהאם ואחרים

דייל  ..PETER MURPHY (ED.), EVIDENCE, PROOF AND FACTS:  A BOOK OF SOURCES 69 (2003)". שניתן להשיג

 Dale Nance, The Best Evidence Principle 73 Iowa L.R. 227.  נאנס קידם את קבלתו כעקרון נורמטיבי יסודי

שיקול דעת הדין מותיר .  העקרון לא נקלט כעקרון כללי מחייב בדין הפוזיטיבי.  481, 4לעיל הערה , Steinגם ' ור. .(1988)
יש .  רחב לבתי המשפט לקבוע אם ניתן לקבל את הראיות המוצגות ולסמוך עליהן ומנגד להחיל היסקים שליליים לפי ההגיון

באמצעות הצגת  מסמךהמחייב הוכחת תוכנו של " כלל הראיה הטובה ביותר"להבדיל בין עקרון הראיה הטובה ביותר לבין 
 .68-60, 8לעיל הערה , מנשה' ירה נוספת רלסק(.  בכפוף לחריגים)המסמך המקורי 

35
 .לעיל 40הערה ' ר 
36
 Stein,  ניתן להחליף במונחים נוספים כגון " משקל"את המונח .  24-26 ,4לעיל הערהcogency, robustness, invariance, 

resiliency. 
36

 JOHN MAYNARD KEYNES A TREATISE ON PROBABILITY 171-177 (1921) .  באופן  הראשון להבחיןהיה קיינז
, המשקל של טענה גדל ככל שמוספים ראיות חדשות לגבי האירוע המסוים.  סיסטמטי בין ההסתברות של היסק לבין משקלו

 .קריטריון המשקל הראייתי מאפשר היסק בטוח יותר.  העשויות להעלות או להוריד את רמת ההסתברות
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הוא מדגיש שלא ניתן להישען על .  סודיתהי וחשיבותה זו טיעון צבר המחויבויות מכוון לחידוד אבחנה

קיימת תלות קריטית בין מימוש רמה גבוהה יותר של .  סטנדרט ההוכחה בלבד ולתלות בו שביעות רצון

נאמנות לעקרון ההגנה על חפים מפשע בהיבט של המאמץ לאיסוף הראיות הטובות ביותר ומיצוי 

מחויבות בפן בראש וראשונה זו .  ם מפשעמקסימלי של חקר האמת למימוש התכלית של הגנה על חפי

 .באופן המחייב ביקורת עצמית מתמדת ,היחסיות בהגשמתה מובהקת אשר הפוזיטיבי

 אפיסטמית-תראייתיהמובן החזק והמובן החלש של עקרון ההגנה בגדרה של המחויבות ה  4.4.4

ההכרח לבחון את הדגשת באפיסטמית ו-בהגדרתה של המחויבות הראייתית, מודל צבר המחויבויות

ממקד זרקור על המחלוקת הבסיסית ביותר , רמת המחויבות לאידיאל ההגנה על חפים מפשע גם לאורה

כמחלוקת בין מצדדי , במונחי העבודה, מחלוקת זו ניתנת להגדרה.  בתחום התיאוריה של דיני הראיות

פיסות נורמטיביות שונות שתי ת.  המובן החזק לעקרון ההגנה על חפים מפשע לבין השוללים את קיומה

כל אחת מהן .  בדין ובשיח השיפוטי הרווח, בדגש משתנה, לשתיהן ביטוי.  בתכלית מתחרות זו בזו

מודל צבר המחויבויות מציע שהשאלה .  מייצגת רמת נאמנות אחרת לאידיאל ההגנה על חפים מפשע

בן החזק לעקרון ההגנה על אלא איזו גישה עולה בקנה אחד עם המו" צודקת"איננה איזוהי הגישה ה

, אפיסטמית-ראייתיתבמסגרת המחויבות ה" החוסם"ככל שממעיטים מחשיבותו של הפן   .חפים מפשע

תוך סטייה ממובנו החזק כפי שהוגדר בעבודה ומן , מממשים רמת נאמנות נמוכה יותר לאידיאל ההגנה

 .ההצדקות המוסריות שביסודו

הגדיר את התכלית היסודתנית של , ראמוכ, בנטהאם.  אניתנובעת מן המסורת הבנטהמיהגישה האחת 

  37(.דיוק עובדתי מירבי -במשמע ו, "הגינות ההחלטה") "rectitude of decision" -דיני הראיות כ

ושלל כל התערבות שהיא בקבלתן של ראיות רלוונטיות או  "חופש הוכחה"משטר של בנטאהם דגל ב

 repugnant to the end" -כ, הגדיר כל התערבות שכזו במלים חמורותהוא .  ההיסק מהןחופש  הגבלה של

of Justice" התערבות -ודגל בעקרון של אי("Non exclusion principle").38  מלומדים , בעקבות בנטהאם

קוהרנטי -בפרט כאוסף שרירותי ובלתי פסילהחשובים רבים נטו לראות את דיני הראיות ואת כללי ה

" חופש ההוכחה"גישת  39.ספק באפשרות להצדקתם באופן רציונאלי תוך הטלתשל כללים 

 -הבנטהמיאנית מאפיינת מגמה בולטת במשפט הישראלי ובמשפט האנגלי בעשרות השנים האחרונות 

של לארי  מפורטתהבהמשך הפרק אתייחס בפירוט לתיזה   40".מעבר מקבילות למשקל"מגמה של 

 .ונורמטיבי פיסטמולוגיכהכרח א, זו החותרת להצדקת גישה ,לאודן

של שיקול ההגנה על חפים מפשע  הביטוי ניצבים טיעונים המתעקשים על חיוניות הגישה הראשונה כנגד

בין ההצדקות . טרינזייםה איניגם בסינונן על הסף של ראיות שטמונים בהם סיכוני משגה או הט

                                                           
37

 "The direct aim of adjective law is rectitude of decision, that is the correct application of valid laws to true 

facts.  The collateral aim is to minimize the pains of vexation, expense and delay… Evidence is the basis of 

Justice".   מובא אצלTWINNING W.L., RETHINKING EVIDENCE:  EXPLANATORY ESSAYS 38 (1990). 
38
 .65, שם 
39

ועד  42 -מהמאה ה, המובילים בתחום Treatises –העמדה המסורתית הרווחת מושרשת היטב בכתביהם של כותבי ה 
 כל ראיהכאשר , גישתו של תאייר התנתה קבלת ראיות בתרומה פרובטיבית לוגית  .תאייר וויגמור ,לרבות בנטהאם, ימינו

 .JAMES B .הוכחתי ברור של חוק או מדיניות שולל זאת-חוץ זולת כאשר שיקול, בעלת ערך פרובטיבי דינה להתקבל

THAYER A   ;PRELIMINARY TREATISE ON EVIDENCE AT COMMON LAW (Boston:  Little, Brown, 1898) JOHN H. 

WIGMORE EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW 648-650 (Boston:  Little, Brown, Tillers rev, 1983).   טוויניג
ללואיס " עליסה בארץ הפלאות"שייר מספר הילדים האהוב 'לדמותו של חתול הצ כללי הפסילה הראייתייםהמשיל את 

 .  450, 60לעיל הערה , Twining  .המתגלה ונעלם לפרקים ובאופן בלתי צפוי, קרול
40
 (.4522) 605( 1)ד מב"פ, טובול' מדינת ישראל נ 26728נ "ד 
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בטחון 7דרישת רמת וודאות"המחייב ניתן למנות את הטיעון , המכוונות לאותו רציונאל, ניותיפיוהא

המועדות "את טיעון   42,"חובת הבטיחות"את טיעון  41,לצורך הסתמכות על ראיה" מלית מסדר שניימינ

דרישת האינדיבידואציה "ואת טיעון  ,"עקרון הראיה הטובה ביותר"את  ,"המוגברת להטיה או לטעות

חון את ישימותה של ההכללה שהיא של אלכס שטיין המתנה קבלת ראיה ביכולת לב" המקסימלית

הטיעונים   43(.בילק-משגה בלתי נחשף הנאשם בפני סיכון, שאם לא כן)מציעה על המקרה הקונקרטי 

הללו מדגישים את פועלה של פונקצית הקצאת סיכוני המשגה לא רק בשלב הכרעת הדין בתום המשפט 

מעצבות את איכות הבסיס הראייתי בהחלטות ה, אלא לאורך המשפט לכל שלביו( המחויבות הראשונה)

 .עליו נשענים ההיסק וההכרעה

חזק לעקרון ההגנה על חפים ובדבר המחלוקת ביחס להכרה במובן כנכון לתאר העימות , לשיטתי

מסקנות הפרק השלישי   .אפיסטמית-גם במסגרת המחויבות הראייתית" מגבלת סף"תחולתה של 

של ( החוסם)הפן הנגטיבי .  לעבודה לעניין אפיון המובן החזק לעקרון ההגנה רלוונטיות במיוחד

מפני החשיפה לסוגים מסוימים של סוגי  נאשמיםעל אפיסטמית מיועד להגן -המחויבות הראייתית

חשיפת הנאשם בפניהן .  זאת מאחר שלא קיימת אפשרות להעמיד למבחן את הספק הטמון בהן ,משגה

היא חושפת .  לא למשגה באופן כללי אלא למשגה המסוים של הרשעת חף מפשע -מייצגת סיכון מוגבר  

סיכון הרשעת ב וההוגנת השוויונית נשיאהקביל הן במונחי הצדקת ה-את הנאשם לסיכון משנה בלתי

לביסוס ".  הנאמנות לערך המצדיק"והן במונחי גישת , האמנה החברתית הרולסיאנית לאורא השוו

 .להלן, זה יוקדש החלק הרביעי של הפרק הנוכחימרכזי טיעון 

 אפיסטמית-תראייתיהנוחות המוסרית בגדרה של המחויבות ה  4.4.4

ותרים מהן על בסיס כללים החולשים על קבילות הראיות ועל ההיסקים המאת הישנם המצדיקים 

טיעון זה מהוה חוט השדרה של התיזה של דורון ".  כאידיאל של החקירה העובדתית יושרהמושג ה"

מנשה מסביר שעל אף מרכזיותה של .  פי לאידיאל חשיפת האמתוכאידיאל חל אותו מנשה המציב

השיח המשפטי הרי ש, צנטריזם המערבי-פונקצית גילוי האמת וזיהויה במסורת השכל הישר ובלוגו

משהו שהוא מעין הוקרת קיומה של .... מחויבות אפיסטמולוגית ונורמטיבית אחרת"מקדם בפועל 

בהגנה מפני שיבוש מכוון של האמצעים להכרת אותה .... בין היתר, הוקרה זו מבוטאת.  מציאות כזו

שותה נר כנורמה מוסרית שהשופטים מחויבים לע... ובתביעה בלתי מסויגת ליושר גרידא, אמת

 :כך מנשה  44(.עורכי דין, עדים, בעלי דין)לשדרה ולאוכפה על משתתפים אחרים בהליך , לרגליהם

מופעל , במסגרת המחויבות ההכרתית של השיח השיפוטי מהו אותו ערך המסומן"

אני ?  ואף מופנם במידה רבה כחלק ממושג האמת במשפט, ומיושם בפעילות השיפוטית

שהוא התואר )אינטגריטי או ישרה :  ערך זה בחיבור בכמה תיאורים ושמות איפיינתי

יושר , אתיקה שיפוטית, (המרכזי החובק במידה רבה את כל התארים האחרים

מספק , כך למשל... הפגנת כבוד לאמת ועוד, הוקרת המציעות העובדתית, אינטלקטואלי

.  ם לפסילת ראיות מסוימותטעמי, זיוף ומניפולציה, ערך הישרה במובנו כמניעת שקר

                                                           
41
 Alex Stein, The Refoundation of Evidence Law, 9 CANADIAN JOUR. OF LAW & JURISPRUDENCE 279 (1996). 
42
 .28לעיל הערה , רו'הלפרט וסנג 
43
 .שתוצג בפירוט בהמשך הפרק ,4לעיל הערה  ,זו ליבת התיזה של שטיין בספרו 
44
 .23 ,8לעיל הערה , מנשה 
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עשוי לתבוע דווקא את קבילותן כדי , ערך הישרה במובנו כביטוי כבוד לאמת, לעומת זאת

 45".מציאות עובדתית'למנוע שיבוש וסילוף 

גישה זו נקשרת לאידיאל הנוחות המוסרית שהודגש בפרק השני לעבודה ומייצגת את ביטויו במסגרת 

פיהם פועלת מערכת המשפט מעוצבים לא -לשעכללים הראייתיים ה. אפיסטמית-המחויבות הראייתית

אלא גם לנוכח הרצון להגן על , רק לנוכח רציונאל אפיסטמולוגי או רציונאל של הקצאת סיכוני המשגה

בהתייחס למשמעות המיוחדת של חקר העובדות , ההיסקמתודולוגיית ההוכחה והלגיטימיות של 

מפני , מפגין זהירות יתרה מפני שיבוש והטעיה, בראיה זו, ליההיסק העובדתי במשפט הפלי.  במשפט

.  שלא ניתן לאמתו כדבעי -גם אם רלוונטי באופן התורם להסתברות האשמה  -הסתמכות על מידע 

טעויות במסגרת ההליך הינן אפשריות .  הרציונאלי בדרך זו מגנים הכללים על אידיאל השיפוט האנושי

או  ספקולציה, "קיצורי דרך"מוסרי שלילי מיוחד לטעויות הנובעות מ אך נוסף ערך.  נמנעות-ובלתי

 .  תםאמינופרטי מידע שלא קיימת אפשרות לבחון את  שיבושים או כשלון להגן מפנימ

 (סדרי עדיפות מערכתייםו)המשתנה בהתאם לרצינות העניין רמת מחויבות   4.4.4

, בפן הפוזיטיבי שלה.  אפיסטמית בפירוש משתנה בהתאם לרצינות העניין-רמת המחויבות הראייתית

ככל , ככלל, מדויקים יותר וממצים יותר מושקעים, יקרים יותר, אין ספק שמאמצי חקירה רבים יותר

בדיקת . נמנע של סדר עדיפות בהקצאת המשאבים-חל כאן רציונאל בלתי.  שחומרת העניין רצינית יותר

להוכחה או שלילה של אחריות , כשהיא רלוונטית, ככללתבוצע ( בדיקה פורנזית אחרת וכל)איי .אן.די

לעומת זאת בתיק תקיפה סתם .  (גם כאשר קיימות לכאורה ראיות נוספות) לעבירת אינוס או רצח

על מיצוי כווני החקירה נוטה להיות מחמיר גם הפיקוח השיפוטי   .נקטנה פעולות כאלהילא תבדרך כלל 

עשויים בתי המשפט להפגין רמת ( החוסם)גם בפן הנגטיבי .  כל שחומרת העניין רבה יותריותר כ

מכל .  אם כי זו השערה לא מחייבת, קפדנות גבוהה יותר לעניין קבילותן של ראיות בתיקים חמורים

 .  ואינה יכולה להיות אחידה, אפיסטמית המופגנת איננה אחידה-רמת המחויבות הראייתית, מקום

 המחויבות לפיקוח ובקרה אפקטיביים לגילוי טעויות ותיקונן -המחויבות הרביעית   4.4

ה הן מבחינ  ".המחויבות לפיקוח ובקרה אפקטיביים לגילוי טעויות ולתיקונן"המחויבות הרביעית הינה 

היקפם ל, המחויבות להגנה על חפים חייבת להיבחן גם בהתייחס לטיבם, לוגית והן מבחינה מעשית

כדי לפקח על ( או חיצוני7באופן פנימי ו)איכותם של האמצעים וההליכים שבהם נוקטת המערכת לו

סוגיית מעמדה של המחויבות הרביעית מצויה בימים .  לגילוי טעויות ותיקונן, כלומר.  איכות תוצריה

ה רב נכונותניתן לתאר מגמה אקטואלית המשקפת .  אקדמי וציבורי נוקב-אלה במרכזו של שיח משפטי

המערכתיים , השיקולים המעשיים, עם זאת.  להכיר בחשיבותה של מחויבות זו, גוברת והולכת, יותר

אני , לאור עיסוק מחקרי ואקדמי אינטנסיבי בסוגיה.  והאקספרסיביים המסייגים אותה עודם חזקים

היה מעמדה  שניםהלאורך .  סבור כי בתקופה זו מתעצב השיח לגבי טיבה וגדרה של מחויבות זו מחדש

 בעשרים השנים האחרונות מסתמנת מגמת התחזקות.  באופן מוצהר, בדין ובשיח השיפוטי קלוש

 .  אך משמעותית - מסויגת, מתונה ,איטית אמנם - מסוימת

להעריך את  ניסיוןלא בהתייחס ל - בעמודים הבאים איני מתיימר לספק סקירה מקיפה של המגמה

לסוגיות הנגזרות הרבות ולא בהתייחס ( היקפה הנטען של הבעיה)י שאלת שיעורי הטעות באופן אמפיר

                                                           
45
 .2, שם 
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חשיבותה כנדבך עצם לבסס את , של המחויבות העיקריים מטרתי היא לאפיין את תכניה.  תועוררתמה

מובן "אציע הכרה ב  .חיוני בבחינת המחויבות להגנה על חפים ולבחון את התימות העיקריות של התיזה

 .גם למחויבות זו" חזק

 הגדרה ואפיון  -המחויבות לגילוי טעויות ותיקונן   4.4.4

, בדיון בפרק השלישי לעיל, "מגבלת סף"לצורך תיקוף הרעיון של הכרה במגבלת ענישה דאונטולוגית כ

בגין טעויות שאירעו , פוסט-מחייב הכרה בתביעות אקס" סף"הודגש בין השאר שרעיון המחויבות ל

הגדרת טיבה והיקפה של המחויבות לגילוי ותיקון טעויות .  הסףושהתרחשותן צפויה לנוכח הפרת 

להגנה על חפים מפשע וחלשה בהכרח בהשוואה למחויבות , מחויבות זו בוודאי יחסית.  איננה פשוטה

יש , בטרם אעמוד על ההצדקות להכרה במחויבות כנגד הטעמים המסייגים אותה.  בטרם הרשעה

 .על תכניה לעמוד

אך ניתן לתאר את תכניה העיקריים באמצעות , היא מחויבות נפרדת ומובחנת המחויבות הרביעית

עד כה הציג המודל שלוש מחויבויות הנגזרות מעקרון ההגנה .  ההקבלה לשלוש המחויבויות הקודמות

לכל אחת מן המחויבויות הללו ביטוי מקביל במסגרת המחויבות .  על חפים מפשע בשלב ניהול המשפט

 . הרשעלאחר ה, הרביעית

השאלה הראשונה המתעוררת במסגרת המחויבות , בהקבלה למחויבות הנורמטיבית לסף ההרשעה

שאלה זו מתעוררת בראש וראשונה ביחס .  מהן העילות לעיון מחדש בפסק דין מרשיעהראשונה הינה 

ל הערעור הינו שלב מובנה ש.  לזכות הערעור ולהיקף ההתערבות של ערכאת הערעור בשאלות שבעובדה

.  דין סופי-השאלה מתעוררת שוב ביחס לעילות לקיום משפט חוזר בפסק.  פיקוח ובקרה על הכרעות

ברי כי מערכת המשפט עשויה להפגין רמת דאגה גבוהה יותר או פחות כלפי טעויות שהיא מייצרת 

 .באמצעות הגדרת העילות לבחינה מחודשת של טעויות נטענות, והאפשרות לתיקונן

השאלה הבאה מתייחסת ( מחויבות במסגרתה-ואפשר שגם כתת)ות הפרוצדוראלית בהקבלה למחויב

( או שבהם היא מכירה ועימם היא נכונה לשתף פעולה)מנגנונים ההליכיים שמקיימת המערכת ל

טעויות אינן מתגלות   .לצורך איתור תיקים בהם מתקיימת עילה לעיון מחדש, למימוש בקרה ופיקוח

דרושים גופים .  דרושה השקעה של משאבים, לצורך איתור טעויות  46.קותאלא לעתים רחו, באקראי

.  לביצוע חקירות ובדיקות, דרושה הכרה בזכויות הליכיות לעיון בחומר.  וכח אדם העוסקים בכך

קיומם ונגישותם של מנגנוני הפיקוח וההליכים משפיעה .  דרושים מסלול הליכי ותשומת לב שיפוטיים

וזמינותם עשויה לאפשר ולעתים , מהיקף העילות, ואפשר שיותר, פחותויות לא על היכולת לתקן טע

 .לחייב הרחבה של העילות

נגישות בשלב שלאחר הרשעה קיימת תלות הדוקה ב, אפיסטמית-בהקבלה למחויבות הראייתית

 The Innocence)" פרויקט החפות.  "שלא ניתן היה לבצע במקורלראיות וביכולת לבצע בדיקות 

Project)  הרשעות בתיקים חמורים  600 -הוביל לביטולן של כ 4525הנהוג בארצות הברית מאז שנת

הוכיחו פוזיטיבית את  -שלא היו זמינות במקור  - איי.אן.דילאחר שבדיקות , 2046במיוחד עד לשנת 

                                                           
46

טען ששלושה , הבולטים בעולם בנושא הרשעות שווא וזיכויים בדיעבד של נאשמים שהורשעומן החוקרים , סמואל גרוס 
לרבות ייצוג ( ב"בארה, בפרט כלפי תיקים בהם נגזרו עונשי מוות)תשומת לב :  גורמים מוליכים בדרך כל לגילוי טעויות

 Samuel R. Gross, Lost Lives: Miscarriages of Justice in Capital Cases, 61  .ומזל, ,הודאות, משפטי חרוץ וקפדני

LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS 125, 150 (1998). 
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של ממש בשיח הנוגע למחויבות לגילוי  תפניתחוללו  איי.אן.הדיבדיקות   47.חפות הנידונים למוות

אחד הלקחים העיקריים הנלמדים מפרויקט החפות נוגע לחשיבות השמירה של .  ותיקון טעויות

על מנת שניתן יהיה לבדוק אותן בעתיד על בסיס התפתחויות  -פיסיות וחפציות  -הראיות המרשיעות 

 .  מדעיות וטכנולוגיות

 לוי טעויות ותיקונן בשיח הרווחמעמדה של המחויבות לגי    4.4.4

מעמדה החלש הינו .  באופן מוצהר ,מעמדה של המחויבות הרביעית הינו החלש ביותר בשיח הרווח

 הוא".  סופיות הדיון"קרון ם המתכנסים אל עינמנע של שיקולים תועלתניים ופרגמטיסטי-תוצר בלתי

תחילתו של ההליך בחזקת :  המחויבותבמונחי קיום , כיתגינות ההליהנובע מן ההגיון הבסיסי של ה

המחויבויות ) ההליך מתנהל תוך הבטחת הזכות להליך הוגן ומגוון של ערובות הליכיות  ,חפות

בסופו ננקטת זהירות יתרה המתבטאת בסטנדרט ההכרעה  ,(אפיסטמית-הפרוצדוראלית והראייתית

נית והוגנת של ובסיס הקצאה שוויעל  בשלב שלאחר מיצוי מחויבויות אלה, מטבע הדברים.  המחמיר

-בלתי.  יהיה איתן למעמדם של פסקי הדין ככלשחיוני , מיטב האמצעים שמערכת המשפט מאפשרת

בבקשות למשפטים )הרטוריקה השיפוטית בשלב שלאחר הרשעה .  מעשי לאפשר קריאת תיגר אינסופית

הזכות להליך הוגן , חפותמימוש חזקת ה.  הינה תמונת הראי של רטוריקת חזקת החפות( חוזרים

או מגבילים מאד את הנכונות לפתוח  חוסמיםלנימוקים הודרישת ההוכחה מעבר לספק סביר הופכים 

 .את הדיון מחדש

אך השאלה .  מעמדה של המחויבות הרביעית אינו יכול להיות דומה למעמדן של המחויבויות הקודמות

עמדה המצדדת בפתיחתם של רוב התיקים לעיון  כפי שנדחית מאליה".  הכל או כלום"איננה שאלה של 

נדחית מאליה עמדת הקיצון ההפוכה המבוססת על  ןכ, מחדש באופן החותר תחת עקרון סופיות הדיון

.  לאפשר קריאת תיגר על הרשעות חלוטות -כדי עצימת עיניים מודעת כמעט  -חוסר נכונות מופגן 

.  לש כדי קירבה ממשית לעמדת הקצה האמורהמעמדה של המחויבות הרביעית ח, מבחינה מסורתית

אלא גם גילויי שביעות רצון מרחיקי לכת , לא רק רציונאל הסגירות ככלל ניכר בהחלטות שיפוטיות

כאידיאולוגיה שיפוטית  בוטאה שביעות הרצון לעתים .כלפי ההצלחה במימוש ההגנה על חפים מפשע

 נימוק מאד למטאפורות שביטאוהיו   - "אמיתי החלום הלא" ,"רוחו של הנאשם החף מפשע.  "ממש של

 48.לעולם, מאחר וטעויות כמעט שאינן מתרחשותהמחויבות הרביעית קלושה :  יומרני

הליך הערעור ובביקורת השיפוטית המחויבות לפיקוח על טעויות ותיקונן מתבטאת בראש וראשונה ב

ישנן שיטות משפט בהן .  ות עובדתיותעל הכרע מובנההערעור מהווה מנגנון פיקוח .  הננקטת במסגרתו

הדין מאפשר ערעור על הכרעת דין  כאשרזכות הערעור כשלעצמה משקפת הקצאה של סיכוני המשגה 
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:  Innocence Project, Cardozo School of Law, Yeshiva University -הנתונים כפי שהם מפורסמים באתר ה 

http://www.innocenceproject.org/300/infographic.php. 
48

 D. Michael Risinger, Innocents Convicted:  An Empirically Justified Wrongful Conviction Rate, 97.3  

JOUR. OF CRIM. LAW AND CRIMINOLOGY 761 (2007) ;U.S. v. Garsson, 291 F. 646, 649 (S.D.N.Y).   רטוריקת
 Our Society has a high degree of confidence".  בולטת במיוחד בהחלטות בבקשות למשפטים חוזרים" שביעות הרצון"

in its criminal trials, in no small part because the Constitution offers unparalleled protections against 

convicting the innocent"  Herrera v. Collins, 506 U.S. 390, 420 (1993) ;לפרק  22גם אסמכתאות נוספות בהערה ' ר
, ועיגונה, שההכרה בחשיבותה של זכות הערעור, "הכוס המלאה"מנקודת המבט של , אך חשוב גם לציין.  ון לעילהראש

נצחון מהיר "פאקר הגדיר התפתחות זו כדוגמה המובהקת ביותר ל.  42 -מן המאה ה, הינה התפתחות חדשה יחסית
 HERBERT L. PACKER, THE LIMITS OF THE.  על פני מודל מיגור הפשיעה" זכויות הנאשמים"של מודל " ומוחלט

CRIMINAL SANCTION 232 (1968). 
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אם כי ערעורים )הדין הישראלי מאפשר ערעורים בזכות לשני הצדדים   49.אך לא על זיכוי, מרשיעה

במקרים בהם נאשם , בדין הישראלי מתקיימת גם אנומליה(.  מטעם המדינה מוגשים באופן פחות תדיר

אין מוקנית לו זכות ערעור אלא ברשות , ידי ערכאת הערעור-מזוכה בערכאה ראשונה אך מורשע על

עמדתה .  מתייחסת להיקף ולאיכות הבקרה שמפעילה ערכאת הערעורהשאלה המרכזית   50.בלבד

המפורשת של הפסיקה נוטה לסייג את היקף ההתערבות של ערכאת הערעור בממצאים עובדתיים של 

יש .  מתוך הנחת יתרון להתרשמות הישירה מן העדויות וכן משיקולים מערכתיים, הערכאה הראשונה

הוא מסייע לדחות ערעורים , כלומר.  יותר מאשר כלל פעולה נימוק" ההתערבות-אי"הרואים בכלל 

הוא אינו מונע מבתי המשפט להתערב בממצאי .  לנוכח התרשמות שלא קיימות סיבות להתערבות

דעת -במסגרת הערעור קיים תחום נרחב של שיקול ,הלכה למעשה.  מגלים צורך בכךעובדה היכן שהם 

על הערעור לעמוד בנטל , כמתחייב מן ההגיון המעשי, כללכ.  הננקטת באשר לרמת הבדיקה וההעמקה

-שיקול.  אינדיקציות אובייקטיביות לשגיאה או לספק ממשיעל :  סיבה להתערבלכאורי להצביע על 

, כבר בהיבט הזה.  הדעת מייצר יחסיות ניכרת ברמת התפיסה והמימוש של המחויבות לגילוי טעויות

.  יבות האקספרסיביתוהמחויבות המוראלית והמח –ת הבאות נקשרת המחויבות הרביעית למחויבויו

של ערכאת הערעור במונחים  ידקתפבממצאי עובדה גם כהגדרת ה" ההתערבות-אי"ניתן לפרש את כלל 

מימוש הזכות , דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר –של פיקוח על מימושן של המחויבויות הקודמות 

מלאכתה של ערכאת , לפי גישה זו.  לגיטימי על פני הדברים להליך הוגן וההסתמכות על בסיס ראייתי

ככל שההתרשמות הינה שהנאשם הורשע לאחר משפט הוגן   51.הערעור הינה בעיקרה פיקוח מסדר שני

רעור במהותה התבוננות זו קושרת את פרוצדורת הע.  תאושר ההרשעה, ועל בסיס כללי השיטה

 .  המחויבות הרביעית עוד בטרם ההרשעה חלוטהלמחויבויות האחרות ומסייגת את מעמדה של 

יש להכיר ביחסיות הרבה במימוש האפקטיבי של , להיפך.  אינני סבור שניתן או שראוי לבצע הכללות

ביחס למידת הנכונות לבחון ( ולא קבועות)שופטים נוטים להפגין ולבטא גישות שונות .  זכות הערעור

בעיית מגבלת , שיקולים מערכתיים. ה הראשונהבאופן מעמיק את אפשרות המשגה של הערכא

וגורמים מוראליים ומוטיבציוניים משפיעים באופן ניכר על גילוי ותיקון של ( במיוחד הזמן)המשאבים 

יש לזכור .  תלויה-שאיננה בלתי, כך ניכרת יחסיותה של המחויבות הרביעית.  טעויות במסגרת הערעור

" הטריגר"השאלה מהו .  לאחר שהורשע בערכאה הדיוניתשחזקת החפות איננה עומדת עוד לנאשם 

מנע מהתערבות יערכאת ערעור לעבור מעמדה מערכתית הנוטה לגונן על הכרעת הדין ולההגורם ל

של   (אפשר ,"האמנות")המלאכה ניצבת ביסוד בממצאי עובדה לעמדה של נכונות לבדיקה מעמיקה 

 .סניגור המייצג בערעורה

דיון מציב משוכה גבוהה במיוחד להצדקת הכלל סופיות ".  חלוטה"ללאחר שלב הערעור הופכת הרשעה 

לנוכח , עבירה-כמעט בלתי, לאחר שלאורך שנים ארוכות היתה משוכה זו לחומה בצורה.  דיון מחדש

מאז אמצע שנות התשעים של , שלילתה המפורשת הכמעט מוחלטת של המחויבות הרביעית ככלל
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הדין בארצות הברית אינו מאפשר לתביעה לערער על פסק דין של זיכוי ואף רואה בכך משום פגיעה בתיקון החמישי  

United States v. Jenkins, 420 U.S. 358 (1975) ;United States v. Ball, 163 U.S. 662, 671 (1896) ; . Foo.  לחוקה

(1962) United States, 369 U.S. 141v. . על זיכוי ח הוועדה לבחינת הרשעה בדעת רוב וערעור"לדיון בסוגיה ראו דו 
' ישראל נ מדינת 7443601פ "ע; )פורסם באתר משרד המשפטים( )2040 - ע"התש)אנקר ' בראשות פרופסור א, במשפט פלילי

  (.  20.5.2042, פורסם בנבו)לפסק דינו של השופט סולברג  10פסקה  פלוני
50

בפרק השישי לעבודה יוקדש דיון מפורט לשאלה אם ניתן ליישב הרשעה כנגד דעת מיעוט מזכה עם דרישת ההוכחה מעבר  
 . לספק סביר

51
 Robert J. Gregory, Whose Reasonable Doubt?  Reconsidering the Appropriate Role of the' לעיון בסוגיה זו ר 

Reviewing Court in the Criminal Decision Making Process, 24 AM. CRIM. L. REV. 911 (1986-1987). 
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טיבה והיקפה של המחויבות לגילוי ותיקון טעויות .  ניכרת מגמה של עיון מחדש הקודמתהמאה 

.  הא הניבה מאות רבות של מחקרים ומאמרים.  בדיעבד הינה סוגיה מרכזית במשפט הפלילי של ימינו

אין בכוונתי לסקור את המגמה .  המגמה נמצאת בעיצומה.  היא הניבה שינויים במדיניות ובחקיקה

, לכל הפחות.  עיקריות והתלבטויותשינויים אלא להמחיש באמצעות מספר כותרות את , יהלפרט

מימוש ההגנה להכיר בהיותה נדבך הכרחי ב, ביחס לעבר, מסמנת המגמה האקטואלית נכונות מוגברת

טעויות .  נדמה כי שביעות הרצון שאפשרה את ביטולה הכמעט מוחלט מעט התערערה.  על חפים מפשע

 The errors we":   מחשובי החוקרים בתחום, וכפי שציין סמואל גרוס.  ות התגלו ונחשפומשמעותי

have discovered advertise the existence of others that we have missed".52 

ושל הבדלים משמעותיים בין המצב  2046של תמונת המצב למחצית שנת , סקירה תמציתית של המגמה

המצב המשפטי בארצות הברית ובאנגליה הובאה במאמרן של אפרת פינק ורתם המשפטי בישראל לבין 

קליניקה שפעלה בפקולטה למשפטים של  4525בארצות הברית נוסדה בשנת   53.רובינס-רוזנברג

Yeshiva University  החפות פרויקט"תחת השם "(The Innocence Project)  .החל באופן  פרויקטה

מקומי ובעקבות הצלחות בחשיפתן של הרשעות שגויות התרחב לקליניקות באוניברסיטאות ובמכללות 

.  ניכרת עליה כמותית משמעותית בגילויין של הרשעות שווא 2000מאז שנת .  הברית-ברחבי ארצות

דונים זוכו תוך שהני, הרשעות 500כמעט , לאחר תום המשפט, הברית-בוטלו בארצות 4525מאז שנת 

. איי.אן.לאחר שבדיקות די, החפות פרויקטהרשעות בוטלו במסגרת  600 -כ.  מהעבירות זיכוי מלא

.  מחוץ למערכת המשפט, החל אמנם כיוזמה חיצונית ועצמאית פרויקטה.   הוכיחו את חפות הנידונים

תיאור תכני יש בו כדי להמחיש את חשיבותם הראשונית והמרכזית של הגורמים שהדגשתי לעיל ב

זמינות חומר , זמן ותשומת לב לקיום פונקציית הבדיקה והפיקוח, משאבי כח אדם:  המחויבות

.  הראיות והיכולת להתבסס על טכנולוגיה ראייתית מתקדמת שלא היתה זמינה עת הורשעו הנידונים

עתי שנוצר השינוי התוד.  בארצות הברית תיקים מדי שנה 6,000 -באמצעות פרויקט החפות נבחנים כ

. איי.אן.קיבל ביטוי גם בחקיקה פדראלית ומדינתית המעגנות את זכותם של נידונים לערוך בדיקות די

החקיקה כוללת הקצאת כספים ציבוריים למימון בדיקות   54(.ככל שבקשתם עומדת בתנאים מוגדרים)

נת בחוק חובת מעוג, כמו כן.  לאחר הרשעה ומסדירה את התנאים ההליכיים לביצוען. איי.אן.די

היא מתייחסת לתיקים מסוג מסוים . המגמה אמנם מוגבלת.  שמירתן של הראיות הפיסיות והפורנזיות

היא נובעת ונסמכת על חוסר יכולת להתעלם מן המשמעות של (.  רובם ככולם חמורים במיוחד)בלבד 
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 Gross , של הרשעות מחקרים מרכזיים מאז שנות התשעים שהצביעו על קיומה של בעיה ממשית .  484, 13לעיל הערה
 מתרכזיםרוב המחקרים   .לעיל 28אסמכתאות הנזכרות בהערה ' ר. שווא בעבירות חמורות בניסיון להעריך את שיעורן

 המגיע חפים הרשעות שיעור אודות ניםטיעו מעליםהמחקרים  .בפרט למוות נידונים של ובהרשעות חמורים פשעים בתיקי
 בשנה תיקים אלפי עשרות עוברים ידה שתחת מערכת, תחת הנחה זו .התיקים מכלל אחוז שלושה עד אחוז כחצי כדי

נתונים משוערים אלו מתייחסים לתיקי פשעים חמורים בהם החפות הוכחה .  שווא הרשעות של כמות משמעותית מייצרת
 .בדיעבד באופן פוזיטיבי

53
ה מערכות משפט " על הבעיות המוסדיות המונעות תיקון של הרשעות שווא בישראל"רובינס -אפרת פינק ורתם רוזנברג 

456 (2046.) 
54

 Innocence Protection Act, 18 U.S.C § 3600 (2004)  .הצהיר הנידון (4: כאלו מצטברים תנאים עשרה קובע החוק 
 מתבקשת שלגביהן הראיות( 2; שקר עדות בגין בחוק הקבועים לעונשים נתון שהוא תוך, מפשע חף הוא כי שבועה תחת

 בעבר נבדקו הראיות ולחלופין, בראיות DNA בדיקת בעבר נערכה לא (6; הנידון הורשע שבה לעבירה קשורות הבדיקה
 זכותו על מחל לא הנידון, כן כמו. כעת להשתמש מבקש הנידון שבה מזו פחות מתקדמת טכנולוגיה או שיטה באמצעות

 את בה לכלול בלי, בעניינו הרשעה שלאחר הליך לנקיטת אחרת בקשה להגיש בעבר בחר לא ואף DNA בדיקות לבקש
 שימוש עושה המבוקשת DNA בדיקת (8  ;זוהמו ולא המדינה ברשות נמצאות הראיות (1;  אלה בדיקות לעריכת בקשתו

 עם אחד בקנה עולה הבדיקה עריכת את להצדיק כדי מציג שהנידון ההגנה קו (3 ; מדעית מבחינה ותקפות מקובלות בשיטות
 של הזהות ושאלת משפט ניהול בעקבות הורשע הנידון (0; חפותו את לבסס הדברים פני על ועשוי במשפטו שהציג ההגנה קו

 על ויעידו הנידון של ההגנה בקו שיתמכו חדשות ראיות לייצר עשויה המבוקשת הבדיקה( 2; המשפט במוקד עמדה העבריין
 הבקשה (40; השוואה לצורך DNA דגימת לספק מבטיח הנידון (5; העבירה את ביצע לא אכן שהוא סבירה הסתברות

 .60תחת הערה , רובינס-פינק ורוזנברג.  כך לשם שנקבע הזמנים לסד בהתאם מוגשת



911 
 

המחויבות לגילוי  . אפשרות וידוא או הפרכת ההרשעה באמצעות בדיקה מדעית שלא היתה זמינה בעבר

ספק אם פתח מסוים זה שנפתח מתורגם , מצד שני.  במובן הזההתחזקה טעויות ולתיקונן ללא ספק 

ושלא באמצעות , להפנמת הצורך להרחיב ולחזק את אפקטיביות הפיקוח על הרשעות פליליות באשר הן

נוספים הליכים גי סוישנם יש לציין שבארצות הברית , החפות פרויקטמלבד   55.הבדיקות המדעיות

 56.במישרין או בעקיפין – ל של הרשעות חלוטותואפשרים ביטהמ

מועצה סטטוטורית עצמאית הפועלת במשרד המשפטים המוסמכת לבדוק  4558הוקמה בשנת באנגליה 

למועצה מוקנות לפי חוק   57(.Criminal Cases Review Commission –ה )ות שווא עטענות בדבר הרש

קבלת חוות דעת מומחים ומינוי , לרבות קבלת חומר מגופים ציבוריים)סמכויות בדיקה וחקירה 

-צה שיקולעלמו  .והסמכות להגיש בקשות לביטול הרשעה לבית המשפט לערעורים( חוקרים פרטיים

תה היא יכולה להמליץ מלווה בחוות דעת המועצה במסגר הבקשה.  הגשת בקשות אלהלעניין דעת רחב 

אלף נידונים בבקשה  43פנו למועצה כמעט  2046עד לשנת .  על זיכוי לאלתר או על קיום משפט חוזר

, בקשות לביטול הרשעות 800 –לבדוק מחדש את הרשעתם והמועצה הגישה לבית המשפט למעלה מ

  58.של ההרשעהמהתיקים שנשמעו הסתיימו בביטול מלא או חלקי  620 –כ.  130 –מהן נשמעו כ

מתמונה זו ניתן ללמוד על תפנית משמעותית במעמדה של המחויבות לפיקוח על תוצרי השפיטה 

בהקצאתם של :  חשוב לא פחותולתפנית ביטוי הן בדין ובמדיניות הנורמטיבית .  באנגליה הפלילית

ננקט בחוק המינוח ש, אכן".  בקרת האיכות"לקיומו של מנגון  משאבים פרוצדוראליים משמעותיים

 ".הרשעות לא בטוחות"הינו 

 -ד"התשמ, [נוסח משולב]בתי המשפט  לחוק 64בדין הישראלי מוסדר הליך המשפט החוזר בסעיף 

להורות על משפט חוזר בהתקיים אחת מארבע  59החוק מקנה סמכות לנשיא בית המשפט העליון.  4521

 22 -המשפט העליון הרשעות לפי הליך זה בביטל בית , 2046קום המדינה ועד אז מ  60.עילות מוגדרות

בין בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה ובין לאחר ניהול , מבין אותם נידונים זוכו 41) בלבד מקרים

כלפי רמת המחויבות של מערכת המשפט בישראל לגילוי ולתיקון , בהיבט המעשי  61(.משפט חוזר
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, DNAלהבאי לביטול הרשעות על יסוד בדיקות ' פרויקט החפות'בד בבד עם הצלחת "רובינס מדגישות ש-פינק ורוזנברג 
לביקורת על "  יעה בערך ההליך ההוגןגלפ תנשמעה בארצות הברית ביקורת על העדפת ראיות לחפות ממשית על פני ראיו

 Stephen B. Bright, Is Fairness Irrelevant?:  The Evisceration of Federal Habeas Corpus Review' מגמה זו ר

and Limits on the Ability of State Courts to Protect Fundamental Rights, 54 Wash & Lee L. Rev. 1 (1997). 
56

ב ל הרשעה הוא באמצעות פנייה של התביעה הפלילית לבית המשפט בבקשה לראות את כתוההליך הנפוץ ביותר לביט 
ידי  גוף ממשלתי -ידי מושל המדינה או על-הליך נוסף הוא הענקת חנינה לנידון על.  האישום שהוגש בעבר נגד הנידון בטל

על יסוד ראיות חדשות , לעתים נדירות העניק בית המשפט.  הליך נפוץ פחות הוא זיכוי הנידון לאחר משפט חוזר.  אחר
 .453-450, שם.  לנידון ("Certificate of Innocence")" תעודת חפות"ומבלי לקיים משפט חוזר 

57
 Criminal Appeal Act, 1995, c.35, Pt II (England)  . המועצה הוקמה בעקבות המלצות לרפורמה של וועדה שהוקמה

, טרם הרפורמה נעשה שימוש מועט במוסד המשפט החוזר.  לבחינת נושא הערעורים והמשפטים החוזרים 4556בשנת 
   .המלצה מאת שר הפניםשהצריך 

58
 .450, 86לעיל הערה , פינק ורוזנברג 
59
 "או המשנה לנשיא או שופט אחר של בית המשפט העליון שקבע לכך הנשיא" 
60

ויש , שהובאו באותו ענין יסודה היה בשקר או בזיוףבית משפט פסק כי ראיה מהראיות ( 4":  העילות המוגדרות בחוק 
, הוצגו עובדות או ראיות( 2; את היה בכך כדי לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידוןיסוד להניח כי אילולא ראיה ז

אדם ( 6 ;לשנות את תוצאות המשפט לטובת הנידון, לבדן או ביחד עם החומר שהיה בפני בית המשפט בראשונה, העשויות
אדם אחר נראה כי מי שהורשע ומהנסיבות שנתגלו במשפטו של אותו , אחר הורשע בינתיים בביצוע אותו מעשה העבירה

 .נתעורר חשש של ממש כי בהרשעה נגרם לנידון עיוות דין (1; לראשונה בעבירה לא ביצע אותה
61
 .451, 86לעיל הערה , ורונברגפינק  
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מובס הצדק "רו תיארו מציאות שבה 'גמניצר וסנרהמלומדים ק.  טעויות הועברה לא פעם ביקורת

 62":בהתמודדות עם כלל סופיות הדיון

, חוזרים משפטים של לקיומם המשפטי והיועץ הפרקליטות מתנגדים מסורתי באופן"

: אפשרויות שתי שקיימות הדעה הובעה כי עד, הבקשות את דוחה העליון המשפט-ובית

 חוששת המערכת - והשנייה. בהכרעותיהם טועים אינם לעולם ישראל שופטי - האחת

 ".בתדמיתה תפגע טעות של שחשיפתה

בהקשר זה .  הישראלי ם במשפטגמנם מגמה מסוימת של עיון מחדש ושל הרחבת המחויבות ניכרת א

ח "לחוק בתי המשפט בעקבות דו 64תוקן סעיף  4553בשנת : יש לציין מספר התפתחויות חשובות

ין העילות יהשופט אליעזר גולדברג לעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ולענ תמסקנות הוועדה בראשו

ח כלל המלצות להרחבת העילות למשפט חוזר באמצעות ביטול הדרישה לכך "הדו.  פט חוזרשלמ

;  שהראיות שעל בסיסן מוגשת הבקשה תהיינה ראיות חדשות שלא ניתן היה להשיגן בעת המשפט

, מלומדים רבים, חרף זאת  63".כי בהרשעה נגרם לנידון עיוות דין חשש של ממש"הוספת עילה של בו

 -מעלים שורה של טעמים המסבירים שחרף התיקון המהותי של החוק , רו וקרמניצר'ביניהם סנג

הלכה למעשה לא חל שינוי משמעותי במידת הפתיחות  - לכאורה, והרחבתה המפורשת של המחויבות

 64.ורות על משפטים חוזריםוהנכונות של בית המשפט העליון לה

עילת זכאות  בהוספת, 4558 -ו "התשנ, לחוק הסנגוריה הציבורית( 5()א)45חוקק סעיף  2004בשנת 

החוק תוקן בעקבות החלטת בית .  בהתקיים התנאים המנויים בו, לייצוג בבקשות למשפט חוזר

התיקון   65.בפרשת ברנס, המשפט העליון למנות לראשונה סניגור ציבורי במסגרת בקשה לעיון חוזר

התיקון הוא בבחינת צעד   .מאפשר לסנגוריה הציבורית להחליט על ייצוג של נידון בבקשה להליך חוזר

הגורם המוביל  היאהסנגוריה הציבורית הארצית , אכן.  תלוי-חשוב המאפשר מנגנון פיקוח מוסדי בלתי

זמה ולאחרונה החלה י.  תיקונןבישראל בקידום הרחבתה של המחויבות לגילוי הרשעות שגויות ו

בשיתוף עם קליניקה בפקולטה למשפטים של " החפות פרויקט"ישראלית ל גרסהלמימוש 

הסנגוריה הציבורית  מצדיותר נפתח פתח למעורבות משמעותית ומקיפה .  האוניברסיטה העברית

ובהסרתם של  בהקצאת משאבים לשם כך מידת ההצלחה של המאמץ תהיה תלויה .תחום זהב

 .(ב"כיונגישות לראיות ו)מכשולים המקשים על מימוש הפיקוח באופן אפקטיבי 
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עם כלל סופיות  תעל תבוסתו של הצדק בהתמודדו?  מציאות או חלום –המשפט החוזר "רו ומרדכי קרמניצר 'בועז סנג 
 (.4555) 484, 50א  י משפטעל" הדיון

63
בפסיקה .  (4551, משרד המשפטים) וחשבון דין: חוזר למשפט העילות ולענין בלבד הודאה סמך על הרשעה לענין הועדה 

 .עשויה לקום בשל פגמים דיוניים חמורים שנפלו בהליך" עוות הדין"נקבע שעילת 
64

 של והתקווה המחשבה. 4551 בדצמבר פורסם גולדברג ועדת דוח":  כך המחברים.  483, 32לעיל הערה , רו וקרמניצר'סנג 
 ותיקן, דברו את המחוקק אמר גם. החוזר המשפט של הנעולים שעריו ולפתיחת במקומותינו ממשי יביא לשינוי כי היו רבים

 משפט של קיומו עצם בעניין ההכרעה שבמוקדי נראה, למרבה הצער. חוזר למשפט העילות של ניכרת הרחבה תוך החוק את
 של לענייננו מאוד המשמעותי דברה לאחר הן. נוהג כמנהגו עולם – העליון המשפט-ובית המשפטי לממשלה היועץ – חוזר
 נדחות משקל כבדי ספקות המעלות בקשות גם. אין כמעט חוזר משפט; המחוקק של החדש ציוויו לאחר והן גולדברג ועדת

גידול ניכר ביחס לשלושת , בקשות למשפט חוזר 45התקבלו  4553החוק בשנת  מאז תיקון,  מבחינת הנתונים".  זו אחר בזו
לא הורה בית המשפט על קיום משפט חוזר  2008מאז שנת , עם זאת.  המקרים הבודדים מאז קום המדינה ועד לתיקונו

 .453 ,86לעיל הערה  ,פינק ורוזנברג.  בעבירה חמורה כלשהי
65

, בנבו פורסם) מדינת ישראל' נ ברנס 8843752 פ"בש; (41.6.2002, בנבו פורסם) ישראל מדינת' נ ברנס 6062755 ח"מ 
2.8.4555). 



916 
 

המקרה היחידי עד היום שבו  המהוה את 66שוורץהחלטת בית המשפט העליון בעניין  אזכור גםראויה ל

אר זכות העיון והזכות שבהחלטה נדונה בין ה.  איי.אן.קוים בישראל משפט חוזר על בסיס בדיקת די

בית המשפט העליון קבע שיש להכיר בקיומה של הזכות .  לערוך בדיקות במוצגים לאחר תום המשפט

מצומצם " מרחב פרישתה"אלא ש, מכוח הזכות למשפט הוגןלחוק סדר הדין הפלילי ו 01בהיקש מסעיף 

ת אבחן בי, בהתייחס לאפשרות עריכת בדיקת מעבדה.  יותר מן הזכות בהליך העיקרי וכפוף לסייגים

כן .  המשפט בין בדיקה שהנידון לא ידע עליה בעת המשפט לבין בדיקה שידע עליה אך בחר לא לערכה

 67.במובן הפוטנציאל של הבדיקה להביא לשינוי תוצאת המשפט" מטריאליות"הוגדרה דרישה של 

המקשות על איתור ותיקון של הרשעות שווא  בעיות מוסדיותקיומן של פינק ורוזנברג מדגישות 

הסנגוריה .  חסרונו של גוף מוסדי בעל סמכויות של ממש המטפל באיתור של הרשעות שווא:  בישראל

הציבורית אמנם מוסמכת לייצג נדונים לפי שיקול דעתה אך לא הוקנו לה לשם כך סמכויות חקירה 

פרקליט המדינה מכח הסמכה של שפט חוזר בידי הסמכות להגשת בקשות למ נתונה 2001מאז .  ובדיקה

לא קיים גוף מוסדי עצמאי הנוטל על עצמו אחריות מלאה  ובמציאות ז  68.היועץ המשפטי לממשלה

הסמכויות והמשאבים הדרושים לשם קיום מנגנון פיקוח  כשבידיו, לאיתור ותיקון הרשעות שווא

; חומר הראיות ולמוצגים לאחר תום המשפטבנוסף מציינות המחברות קשיים בנגישות ל  69.משמעותי

כבארצות )היעדר חקיקה המסדירה את חובת שמירת הראיות ואת זכות העיון ועריכת הבדיקות 

 70:וכך הן מסכמות .אות הגבלת האפשרות לשוחח עם עדים לאחר המשפט( אחרות

, רבים שינויים נדרשים בישראל שווא הרשעות של לביטול להביא יהיה שאפשר כדי"

 חקיקה הסדרת, שווא הרשעות בדבר טענות בדיקת לשם מוסדי לגוף סמכויות מתן לרבות

 מוצגים לבדוק וזכות בחומר עיון זכות מתן, והטמעתה מוצגים חומר על לשמירה עדכנית

 יהיו לא אלה כל. המשפט לאחר עדים עם לשוחח האפשרות והסדרת המשפט תום לאחר

. לנושא הציבורית המודעות הגברת וללא לדרך נוספים שותפים גיוס ללא אפשריים

 יסייעו שהם מקוות אנו אולם, סביחי לאחים יסייעו לא כבר הנראה ככל הללו הצעדים

 ."לחפותם הטוענים בישראל אחרים לנידונים

 

 חויבות וחיוניותהמנימוקים להצדקת ה  4.4.4

 ומניעת צדק ועשיית - טעויות למנוע אפשר-אי, ודם בשר בידי השפיטה מופקדת עוד כל"

 הסופיות בעקרון לגלות שניתן אפילו נומר. הסופיות כללי עם אחד בקנה עולות אינן עוול

 באה כבראשונה ובשלישית בשנייה שופטים הושבת .בו אין מהותי צדק, פורמלי צדק

 שופטים בהושבת. עליו נכמר הנביא שלב האמת צדק הוא - הצדק המהותי את לעשות
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 המשפט בבית החוזר במשפט שניתב הורשע שוורץ; (8.5.2008, בנבו פורסם) ישראל מדינת' שוורץ נ 5501701 ח"מ 
 בית לפני ועומד תלוי ערעורו; (48.3.2005, בנבו פורסם) שוורץ' נ ישראל מדינת 4481708 (א"ת מחוזי) ח"תפ ,המחוזי
ההחלטה העקרונית בעניין היקף העיון בחומר החקירה ניתנה   .מדינת ישראל' נ שוורץ 8185705 פ"ע: העליון המשפט

 .(2004) 256( 1)ה"נ ד"פ, מדינת ישראל' שוורץ נ 4024700פ "בשבמסגרת 
67
 .204-202 ,86לעיל הערה  ,פינק ורונזברג 
68
 .4580-ז"התשי, (חוזר במשפט דין סדרי) המשפט בתי תקנותל 2סעיף  
69
 , 204-202, 86לעיל הערה , פינק ורונברג 
70
 .208, שם 
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 גם שופטים כאלה להושיב עליך, מחייב כך הצדק אם: סגי לא בראשונה טובים וישרים

 71(השופט חיים כהן) "כבראשונה ובשלישית בשנייה

המודל הנוכחי מדגיש בראש וראשונה את היותה של מחויבות , כמו ביחס למחויבויות הקודמות

רמת המחויבות המופגנת .  בבחינת רמת הנאמנות לעקרון ההגנה על חפים מפשע נדבך הכרחיהרביעית 

לשם כך אדגיש .  על כן חותר המודל גם לאפיין עקרונות החולשים על יחסיות זו.  הינה בוודאי יחסית

המעשית -הרמה הלוגית:  נימוקים המחייבים הכרה במחויבות לגילוי טעויות ותיקונן בשלוש רמות

 .והרמה המוסרית הדאונטולוגית, אמפיריתהדסקריפטיבית ההרמה , (יביתוהאינטואיט)

שלוש חשיבות ההכרה בקיומה של מחויבות לגילוי טעויות ותיקונן נגזרת מ, ברמה הלוגית הפשוטה

ההכרעות העובדתיות במשפט אינן , ראשית.  ביחס לפעולתה של מערכת המשפט הנחות מצטברות

גם נאמנות למחויבויות הקודמות שנסקרו ואף למובן .  ת לשגיאותהן מועדו.  מבוססות על וודאות

 י להניחהכרח.  החזק של עקרון ההגנה על חפים אינה מספקת חסינות מוחלטת מפני הרשעת שווא

פעמי -הוא איננו חד.  הנזק הנגרם מהרשעה הינו מתמשךשהינה   שנייהההנחה ה.  שטעויות מתרחשות

תים קרובות הנזק המוחשי של שלילת החירות והסבל הנלווה נמשכים לע.  ונקודתי על פני ציר הזמן

ההנחה השלישית הינה שהטעות והנזק .  מעבר לכך קלון ההרשעה נצמד לנידון לתמיד.  שנים ארוכות

לתיקון העוול ערך מוסרי   .ולו באופן חלקי, המוסרי הגלומים בהרשעת שווא ניתנים לתיקון בדיעבד

 אזי עקרון ההגנה על חפים אינו יכול להוציא מגדרו, אם כךו  .הללו אין חולק על שלוש ההנחות.  חשוב

 - מערכת המשפט מחויבות לקיים מנגנונים והליכים אפקטיביים לבדיקה".  בקרת האיכות"את יסוד 

לבקרה זו .  של תוצריה ומאמץ לאיתור טעויות שאותן היא מייצרת מעת לעת -או חיצונית 7עצמית ו

בראייה כללית של הפקת הלקחים הדרושים לנוכח הטעויות הנחשפות ואיתור הגורמים חשיבות גם 

 .שהובילו אליהן

לאורך כנגד מדיניות מערכתית מוצהרת שנימקה .  אמפירית-רמת ההצדקה השנייה הינה דסקריפטיבית

ות רשעות שווא מתרחשות בתדירהנחה חזקה לפיה ה בהצגתאת עקרון סופיות הדיון בין השאר שנים 

הסיבה , "(גישת שביעות הרצון)"מוצדקת יתרה כלפיהן איננה -כך שדאגה( כמעט אפסית)נמוכה מאד 

כל זמן .  חוסר היכולת להתכחש למציאותהמשמעותית ביותר לתפנית המסוימת שחלה בגישה זו היתה 

יות לא היתה מניעה לדבוק בעקרון הסופ, שהדיון בסיכון הרשעות השווא התנהל במישור התיאורטי

במחקרים  – האך ככל שנחשפ.  מוגזמים, הפגנת בטחון אפיסטמי ושביעות רצון כמעט מוחלטיםתוך 

סרטים ב, ספרותב, במקרי דגם דרמטיים בהן דנה מחדש מערכת המשפט בעצמה, אקדמיים

כמעט עמדו הנסדק מ, של הרשעות שווא שאיננה זניחה מציאות - 72דוקומנטריים ובשיח הציבורי

 עלולותהמעבר בשיח הציבורי והמשפטי מן ההנחה כי הרשעות שווא .  רון סופיות הדיוןשל עק מוחלט

מחייב לכל הפחות את עצם ההכרה בחיוניותו   אכן מתרחשותלהתרחש אל ההנחה כי הרשעות שווא 
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, ט"תשמ, ירושלים) ישראל ובמחשבת במקרא מחקרים – גבריהו י'חמ ספר, "כבראשונה שופטיך ואשיבה" כהן ייםח 
 .43, 4( לוריא בעריכת

72
היתה תרומה ( אנר של ממש'כז)אין ספק שלסרטים וסדרות דוקומנטריים שתיעדו הרשעות שווא והגורמים להן  

ב ראויה לציון השפעתה של התכנית "בארה.  משמעותית להצפת הבעיה ולהעמקת השיח הציבורי והמשפטי לגביה
Frontline   המשודרת בערוץ הציבוריPBS  . מונה רשימה של סרטים חשובים שהופקו אתר האינטרנט של פרויקט החפות

:  בנושא
http://www.innocenceproject.org/Content/Ten_MustSee_Films_and_TV_Episodes_on_Wrongful_Convictio

ns.php 
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ההערכות המקובלות של שיעור הרשעות השווא משמעותיות דיין  .של המאמץ לגילוי טעויות ולתיקונן

 73.התייחסות כדי לחייב

רמת ההצדקה השלישית מבוססת על התובנות המשמעויות שעלו מן הדיון בהצדקות המוסריות 

תיארתי שתי הצדקות מובחנות לתיקוף המוסרי של   .עילהמובחנות לעקרון ההגנה בפרק השלישי ל

שתי ההצדקות כוללות בחובן .  המותיר סיכון הרשעה" רף"הכרעה עובדתית המבוססת על מחויבות ל

הגישה .  לבין המודעות לסיכון הכללי גם לנוכח יישום הרף" מודעות לחפות"או " כוונה"אבחנה בין 

של הקצאת סיכוני המשגה בהתאם למאזן תוחלת  התועלתנית מצדיקה את רף ההרשעה במונחים

ההצדקה התועלתנית הטהורה תיטה להסתייג ככלל מהכרה במחויבות נוספת לגילוי , לפיכך.  הנזק

, שנית.  מאחר ושיעור הטעויות המסוים שוקלל במאזן התועלת החברתית, ראשית.  טעויות ותיקונן

העלות החברתית של פריצתו איננה .  י מובהקנתועלת-עקרון סופיות הדיון הוא בעל הגיון כלכלי

בבחינת סר נגישותה של אמת אובייקטיבית מוחלטת וארד פוזנר הדגיש את היות ח'ריצ, אכן.  משתלמת

הוא הביע ספקנות רבה כלפי ההגיון התועלתני של התקווה הקלושה , לפיכך.  נמנעת-מציאות בלתי

ידי עלויותיו והחשש -הסיכוי הזעיר מתקזז על. טהלאתר הפרות של זכויות נידונים לאחר הרשעה חלו

לבטל את המחויבות לגילוי טעויות עוד יותר ההצדקה הפרגמטיסטית תיטה   74.לייצר משגים מסוג אחר

אוסרת , בהתאם לדיוננו, ממש כפי שההצדקה התועלתנית, בכל זאת.  ותיקונן ואתייחס אליה בהמשך

כאשר תיקונן של טעויות מובהקות כאשר הן מתגלות ו תחייב כך היא, ("Telishment")" ענישה מכוונת"

היושר הבסיסי של מערכת , בשני המקרים.  חפותו של הנידוןהסתברות גבוהה לקיימת מודעות ל

 75.במוקד עניינה של הגישה התועלתניתגם , כפי שהדגשתי, המשפט והאמון של הציבור ניצבים

נובעת מסקנה אחרת , המחויבות להגנה על חפים מפשעוהמובן החזק של , מן ההצדקה הדאונטולוגית

איכותי ועקרוני יותר  –" סף"גם מגבלת הענישה הדאונטולוגית הינה מגבלה המבוססת על .  בתכלית

תוך הגנה מפני סוג מסוים של , "סף"אותו המתפשרת ל-היא מבוססת על מחויבות בלתי.  מאשר כמותי

הגדרתה , כזכור.  להבדיל מספק גלוי ומופשט, ק גלוי ומאובחןהסיכון להרשעה שגויה לנוכח ספ –סיכון 

לפי ההצדקה .  פוסט-אנטה ואקס-במונחי סף התבססה בין השאר על אבחנה בין תביעות אקס

סיכון הרשעת השווא אינה מאפשרת המודעות ל, הדאונטולוגית המבוססת על הדאגה לכבוד האדם

זאת אנסה ?  מה גדרה של מחויבות זו  .ות בדיעבדלנקוט אדישות כלפי האפשרות לחשיפתן של שגיא

 .לברר בהתייחס למובן החזק לעומת המובן החלש של הזכות

 גורמים המסייגים את מעמדה - יחסיותה של המחויבות לגילוי טעויות ותיקונן   4.4.4

ישנן סיבות טובות לכך שהמחויבות לגילוי ותיקון טעויות הינה מסויגת וחלשה באופן משמעותי ביחס 

אם נחזור לציטוט .  היא אינסופיתהליכים שיפוטיים האפשרות לפקפק בתוצאות .  לשלושת קודמותיה

הצבת  . גם ברביעית וחמישית, ניתן להושיב שופטים בשנית ובשלישית, ל מאת השופט חיים כהן"הנ

 .גבולות סבירים למחויבות מערכת המשפט להגנה על חפים הינה בבחינת הכרח מעשי
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המחקרים .  חצי אחוז עד שלושה אחוזים שיעור הרשעות שווא של ביןהבולטים מעריכים האמפיריים קרים חהמרוב  
, השיעור המוערך האמור הינו נמוך לכאורה.  ים חמורים מאד ובקריטריון של הוכחת חפות מובהקתמתמקדים בתיק

שיעור .  בכמות תיקים מאד משמעותיתמערכת המטפלת באלפים רבים של תיקים מדי שנה מדובר אך ב, הסתברותית
 .לעיל 82מחקרים מרכזיים הנזכרים בהערה ' ר.  טעויות שכזה בהחלט איננו זניח

74
 RICHARD A. POSNER, THE PROBLEMS OF JURISPRUDENCE 217-218 (1990). 
75
 .לפרק השני לעיל וטקסט נלווה 260-260הערות  
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כפי , משאבי המשפט הינם מצומצמים ויקרים.  הינה כלכלית, המובנת מאליה, הסיבה הראשונה

על ההקצאה .  תועלת-י עלותשיקוליש להקצותם בהתאם ל.  שהודגש בדיון במחויבות הפרוצדוראלית

אך מתבקש כי ניצול המשאבים יתבצע תוך נקיטת סדר עדיפות .  ושוויונית ככל הניתןלהיות הוגנת 

המערכת מפגינה מאמץ אמיתי , הנאשם מממש את הזכות להליך הוגן, ככל שמתקדם ההליך.  ברור

הכרחי לשים גבול להמשך מיקוד המשאבים באותו  -מתקבלות הכרעות , (או חפותו)לברר את אשמתו 

(.  לתיקים אחרים משאבים המופניםבהתחשב בכך שההשקעה היא על חשבון הכן ו, ליבאופן כל)התיק 

מערכת הנדרשת לעשרות אלפי תיקים ופועלת תחת עומס רב אינה יכולה מבחינה מעשית להידרש 

 .מקרים מסוימים וחריגים בלבד -מחדש אלא לחלק מאד קטן מהם 

לית מגדירה ככלל את גדר ההתדיינות המחויבות הפרוצדורא.  היא נורמטיבית שנייההסיבה ה

לנאשם הזכות למימוש משאבים הליכיים באופן , כפי שהוסבר לעיל".  ההליך ההוגן"המשפטית ו

 .ואינה יכולה להיות כזו הגם שההגנה שהם מספקים איננה מוחלטת או אופטימלית, שוויוני והוגן

בהגינותו של ההליך המשפטי ובצדק  האמון.  נעוצה בשיקולים מערכתיים פרגמטיסטייםסיבה שלישית 

מערכת המשפט חייבת להפגין רמת גבוהה .  שהוא מייצר הינו חיוני לעצם קיומה של מערכת השפיטה

עקרון .  זהו תנאי לאמון דומה מצידו של הציבור.  מרתה ובערובות שהיא מספקתושל בטחון ואמון בי

.  האמון של המערכת בעצמה ובתוצאותיהבטא את הוא מ.  אמצעי ומטרה כאחת מהוהסופיות הדיון 

צפויה לפגוע באמון הציבור בהליך , כדבר שבשגרה, פתיחת כמות משמעותית של תיקים לעיון מחדש

, ושנית.  ההמחשה הדרמטית של התרחשות הטעויותעצם ב, ראשית באופן ישיר: המשפטי בשני אופנים

רמה , מעבר לכך.  בתוצאות מלאכתהלנוכח שידור חוסר בטחון ופקפוק של מערכת המשפט עצמה 

שדרישת ההוכחה מעבר לספק " הסגירות"גבוהה מדי של מחויבות לאיתור ותיקון טעויות חותרת תחת 

מתקיימים קשרי גומלין בין .  מלכתחילה חזקת החפות והזכות להליך הוגן נועדו להשיג, סביר

מתעוררים אזי , ייצר טעויות רבותאם ההליך הפלילי מ.  המחויבות הרביעית לבין שלושת קודמותיה

בהליך , מערכת המשפט להגנה על חפים מפשע מלכתחילהמפגינה מחויבות שהביחס לרמת  ספקות

 .יחסיותה זו של המחויבות הרביעית תומחש גם במודל הגרפי שיוצג בהמשך הפרק  .עצמו

 גנה בד בבדקידום אידיאל האמת ואידיאל הה - המחויבות לגילוי טעויות ותיקונן  4.4.4

.  של אידיאל האמת ואידיאל ההגנה בד בבד פסת באופן טבעי כמחויבות לקידוםהמחויבות הרביעית נת

הרמה היחסית של המחויבות הרביעית נקשרת גם לשאלה אם ישנו .  אך יש לשים לב למורכבות נוספת

זו מתקשרת  הסברתי שסוגיה.  ביטוי לפונקציה הנורמטיבית של הקצאת סיכוני המשגה במסגרתה

השאלה .  להקניית זכות הערעור ולהיקף וטיב ההתערבות של ערכאת הערעור בממצאים עובדתיים

 .מתעוררת גם בהתייחס לבקשות למשפט חוזר

 אידיאל האמתגישה אחת תפרש את המחויבות לגילוי טעויות ולתיקונן ככרוכה בראש וראשונה עם 

ישה זו תגדיר עילות מוגדרות ומצומצמות להצדקת ג(.  ולא רק עם אידיאל ההגנה על חפים מפשע)

החלק הארי של , הלכה למעשה.  או קרוב לכך, כדי הוכחה ממשית של חפות, בקשה למשפט חוזר

, בארצות הברית" פרויקט החפות"ב מביניהם בולטים הזיכויים שטופלו –הזיכויים בהליכי משפט חוזר 

תפרש את המחויבות לגילוי  שנייהגישה   .ספק סביר צבעה עלולא בה, התבססו על הוכחת חפות ממשית

כריכתה עם מימוש שלוש וטעויות ולתיקונן תוך המשך קישורה ההדוק לאידיאל ההגנה על חפים מפשע 

.  של אמת( רק)ולא , של רמת שכנוע ושל הגינות, היא תעורר שאלות של תוקף.  המחויבויות הקודמות
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איננה "הרשעה ש, או ממשי חוזר על יסוד חשיפת ספק סבירהיא תאפשר הכרה בעילות לקיום משפט 

 ".  חשש לעוות דין"פגיעה בזכות להליך הוגן כדי או  76"בטוחה

מבחינה , דומה שהמחויבות לאפשר משפטים חוזרים על בסיס הגישה הראשונה איננה שנויה במחלוקת

אין מערכת  "Rectitude of decision"מטעויות מובהקות ומן הפגיעה בתכלית הבסיסית של   .עקרונית

.  גישה זו מציבה רף גבוה ונוקשה המצמצם מאד את הזכאות למשפט חוזר.  המשפט יכולה להתעלם

אף שלא .  שנויה במחלוקת ,לעומת זאת, שנייההמחויבות לאפשר משפטים חוזרים על בסיס הגישה ה

, שלב שבטרם הרשעה או אחריההנגלה ב, מאובחן וממשי, אמור להיות הבדל בין נפקותו של ספק סביר

-ההכרעה בין שתי הגישות איננה חד.  מציבה נתפס לרוב כנמוך מדי שנייההרי שהרף שהגישה ה

בשיטות המשפט השונות נכללות גם עילות למשפט חוזר במונחי חוסר .  עקבית או אחידה, משמעית

 ידוןממשי שנגרם לנ ששח"ו, "לשנות את תוצאות המשפטעובדות או ראיות שעשויות ", בטחון מספק

דעת שיפוטי לעניין יישום אחת משתי -הגדרות אלה עמומות באופן המאפשר שיקול  77."עוות דין

 ים מסוימיםנדמה שבפסיקה ניתן למצוא ביטוי.  ל או קריטריון אחר בטווח שבין שתיהן"הגישות הנ

  השאלה אם תפורש  78.המצמצמת, יה די מובהקת לכיוון הגישה הראשונהיעם נט, לשתי הגישות

אידיאל ההגנה על חפים  בסיס-על בלבד אובסיס אידיאל האמת -המחויבות לגילוי טעויות ותיקונן על

 .באופן משמעותי של רמתה והיקפה משפיעה, מפשע

 ?ן ההגנה במסגרת המחויבות לגילוי טעויות ותיקונןמובן חזק לעקרו  4.4.4

גילויין של הרשעות .  איתור טעויות ותיקונן במובן חזקלכאורה השיח השיפוטי איננו מכיר במחויבות ל

מצד  קבועה הינו כמעט אקראי והוא אינו נובע ממחויבות, בשיטת המשפט הישראלית בפרט, שווא

את המאמץ יותר  לסייגו וםחסנוטה לניתן אף לומר שמערכת המשפט . מערכת המשפט למאמץ כלשהו

של המובן החזק .  נה חשיבות להגדרת מובן חזק כאמורשאני סבור שי, ובכל זאת.  אותו םקדלמאשר 

אפיונו .  אך משמעותי, במסגרת המחויבות הרביעית הינו מינימליסטיעקרון ההגנה על חפים 

 .ואין לו כל ביטוי בשיח הרווח, האנאליטי חשוב במיוחד

לא ניתן שברי , ככל שדוגלים במגבלת ענישה המבוססת על הצדקה תועלתנית או פרגמטיסטית גרידא

למעט מצבים חריגים בהם , ככלל תשאף המערכת לסגירות. להסיק קיומו של מובן חזק למחויבות

.  הקצאת סיכוני המשגה מוצתה(.  מצבים בהם החפות הממשית נחשפת)קיימת מודעות לטעות שנפלה 

מוצתה הקצאת המשאבים הפרוצדוראליים בראי עקרון ההגנה .  הזכות השוויונית להליך הוגן מוצתה

גלות מבלי לתיקון מתחייב של טעויות המת על כן תיטה המערכת להותיר פתח הליכי מצומצם.  גם כן

פריורי כתנאי -ותוך דרישת נטל משמעותי א, ים לאיתור טעויותלהשקיע מאמץ ומשאבים משמעותי

 .לסדיקת עקרון סופיות הדיון

                                                           
76
 .לעיל 80הערה , ניסוח המופיע בחוק האנגלי 
77
 .לעיל 30, 80הערות  
78

 מדינת' נ עזריה 3412758 ח"בהתייחס לדחיית הבקשה למשפט חוזר במ, 32לעיל הערה , רו וקרמניצר'כך כתבו סנג 
 די האם: החוזר המשפט של למקומו הראוי באשר בולטים גישות בהבדלי מדובר כי נראה:  "(4550) 661( 2)נא ד"פ, ישראל

 ההערכה. חפות של ניצחת הוכחה הבקשה בשלב כבר נדרשת שמא או ,חוזר למשפט זו בבקשה שהועלו אלה מסוג בספקות
גם את .  412, שם". לה קרובה לפחות או, מבין השתיים השנייה היא העליון המשפט-היא כי גישתו של בית הפסימית

, (4555) 825( 4)ד נג"פ, מדינת ישראל 'נ כוזלי 0525753 ח"ההחלטה המאוחרת יותר להיעתר לבקשה לקיים משפט חוזר במ
סימני "משפט חוזר ובין השאר לנוכח קיומה של מחלוקת בקרב הגורמים המקצועיים בפרקליטות בשאלת עריכתו של 

-מבחן טכני" רו וקרמניצר כנקיטת'פירשו סנג" מרחפים ועומדים בחלל האוויר שאלה הרבים שהעלו כל הצדדים ושנותרו
יותר מאשר כביטוי לגישה המדקדקת בבחינת ספקות העולים " מקצועיים-עמדת הגורמים הציבוריים'מוסדי של -פורמאלי

 .482, שם.  ובהליךמחומר הראיות ופגמים שנפלו בחקירה 
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המובן החזק .  במובן חזק למחויבותמתפיסת מגבלת הענישה כמגבלת סף דאונטולוגית נובעת הכרה 

ביחס לסיכוני הטעות הנותרים באופן המחייב פתח להכרה  אדישותמונע מן המערכת להפגין 

את המובן החזק ניתן לקשור ולהקביל לכל אחת משלוש המחויבות   .בתביעות לתיקון שגיאות בדיעבד

רה הכ.  הטעותמחויבות של המערכת להכיר באפשרות מהותית במתחייבת הכרה , ראשית  .הקודמות

אני , שנית.  פשרות משפט חוזר או עיון מחדש חרף כלל סופיות הדיוןאהגדרתן של עילות המזו מחייבת 

סבור שהמובן החזק למחויבות כולל הכרה בצורך לקיים פונקציה של בקרה ופיקוח המאפשרת איתור 

.  זו מחויבות במישור הפרוצדוראלי.  קצאת משאבים לשם כךוה, טעויות וסינון תביעות של נידונים

היעדר מנגנון .  באנגליה (CCRC)דוגמה טובה לכך הינה הקמת מועצת הביקורת על הכרעות פליליות 

.  מוסדי מסנן המאתר תביעות מוצדקות לכאורה שקול להפגנת אדישות כלפי סיכוני הטעות הנותרים

תוך מתן משקל רב לעקרון סופיות הדיון בהחלט תואם את  בעצמו להפוע ובדיקה מנגנון איתור, ודוק

שתוגש בקשה מבלי , דחנה בשלב הסינוןירובן של הבקשות ת . המובן החזק של המחויבות הרביעית

המובן החזק ניכר גם במישור , שלישית  .בקרהההחשיבות היא בעצם קיומו של מנגנון   .ההליךלחידוש 

.  דגימה היטב האפשרות לביצוע בדיקות מעבדה שלא התאפשרו בעברכפי שמ, האפיסטמי-הראייתי

, כאשר נגלית אפשרות לבירור פוזיטיבי של טענת חפות באמצעים שלא היו זמינים בעת המשפט, כלומר

בהתקיים תנאים , עליה לאפשר את הבירור.  אין המערכת רשאית לגלות אדישות כלפי האפשרות

לכך נלווית הזכות הטפלה לשמירתן של ראיות פיסיות (. ותלרבות דרישת המטריאלי)מוגדרים 

 .ופורנזיות לאור צפיית האפשרות לאיתור טעויות לנוכח התקדמות טכנולוגית בעתיד

על כן נותר מרחב . המובן החזק המתואר אינו מכתיב דבר כמעט לגבי כמות המשאבים שיושקעו

רמת , בגדרה של המחויבות הפרוצדוראליתכמו .  משמעותי להשפעה על רמת המחויבות המופגנת

זכותם של הנידונים .  ההשקעה במאמץ לאיתור טעויות נתונה להכרעה חברתית פוליטית ותועלתנית

בכפוף לקריטריונים החולשים על הקצאתם , היא למימוש ההוגן והשוויוני של המשאבים המוקצים

גדרת סדר עדיפות בהתאם לחומרת בה, פריוריות המצדיקות בירור-בהגדרת העילות הא:  למשל)

מערכת המשפט עשויה בכלל ההיבטים המרכיבים את המחויבות הרביעית להפגין   79(.ועוד, העבירה

חשוב להדגיש שמימוש תכלית האיתור של טעויות נתמכת במידה משמעותית   .רמות שונות ומשתנות

צלחת פרויקט החפות בארצות ה.  תלויים של גורמים ומוסדות מחוץ למערכת המשפט-במאמצים בלתי

הגשמת המובן .  על כך שהאחריות החברתית איננה מוטלת על מערכת המשפט לבדה ההברית מעיד

 ומאמצים שמקורםמות ויזל פעולה ואפקטיביותהחזק למחויבות כמוצע לעיל עשויה לאפשר שיתוף 

 .מחוץ למערכת

 יקונןהמוסרית במסגרת המחויבות לגילוי טעויות ות הנוחות  4.4.4

כשאלה של נוחות מעל לכל ניתן להציג את שאלת מעמדה וגדרה של המחויבות לאיתור טעויות ותיקונן 

ות המוסרית הנוח, מצד אחד.  אידיאל הנוחות המוסרית ניצב במרכזה וחיוני להבנתה.  מוסרית

יסוד היא שב, ל המחויבויות הקודמות ואל היומרה להגנה על חפים מפשע במסגרת ההליךהנקשרת א

הכללים החולשים על ההליך ועל ההכרעה הפלילים מעוצבים לקידום .  עקרון סופיות הדיון

אלו הם השיקולים הבסיסיים המגבילים את .  הלגיטימציה של פסקי הדין וליצירתה של סגירות

המאמצים לאיתור טעויות משתי  להרחיבמערכת המשפט מהססת .  חיזוקה של המחויבות הרביעית

לאחר יישום הערובות המוקנות .  ככלל, מאחר והנוחות המוסרית מתקיימת, האחת:  רותסיבות קשו
                                                           

79
 .לעיללפרק השלישי  411-418טקסט נלווה להערות ' ר, "(עקרון ההבדל)"לפי רולס " עקרון הצדק השני"זאת בהתאמה ל 
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.  שביעות רצוןנוטה המערכת באופן טבעי להפגין  ,לנאשמים בהליך הפלילי ומימוש הנוחות המוסרית

הרחבת המאמץ לאיתור טעויות :  אינסטרומנטלית ופרגמטיסטיתכאמור הינה  שנייההסיבה ה

 תהמערכת משדרת שהיא מפקפקת ביומרתה הבסיסי.  מפגינה חוסר בטחון "הסגירות"ופריצתה של 

הגברת הנוחות המוסרית באמצעות הרחבת המחויבות הרביעית .  לחקר האמת ולמימוש הצדק

אידיאל הנוחות .  מערערת את הנוחות המוסרית הנצמדת להתבססות על המחויבויות הקודמות

 .מייצר פרדוקס, בות הרביעיתבהקשר של תפיסת המחוי, המוסרית

נפרד -ביטוי הדאגה לזכויות אדם וההגינות במסגרת המחויבות הרביעית מהוה חלק בלתי, מצד שני

לאורך  הפגנת אדישות כלפי האפשרות שמתרחשות טעויות אינה מתיישבת. מאידיאל הנוחות המוסרית

ומגמת הרחבה נובעת מחשיפתן  ההכרה בחיוניותה של המחויבות הרביעית.  עם הנוחות המוסרית זמן

הגברת המאמץ ושיפור הכלים ההליכיים לאיתור .  שביעות הרצון אתשל טעויות באופן המערער 

אידיאל הנוחות .  רתעוחשיפת טעויות מיועדת לשיקום וחיזוק הנוחות המוסרית היכן שהיא מתער

 .ה להתאמה ושינויהמוסרית מספק הסבר חשוב ליחסיותה של המחויבות הרביעית והיותה נתונ

 רמת מחויבות המשתנה בהתאם לרצינות העניין  4.4.4

הדבר נובע .  רמת המחויבות לאיתור ותיקון סיכוני משגה בהחלט משתנה בהתאם לרצינות העניין

עיקר .  מהיותם של המשאבים מוגבלים ומתפיסת קיומה של מחויבות מוגבלת ומצומצמת מלכתחילה

לתיקים החמורים , תשומת הלב מופנים בסדר עדיפות ברור ומפורשהמשאבים ההליכיים ו, הדאגה

כשמדובר , במדינות מסוימות, כל שכן)בהם הנזק מן ההרשעה מתמשך לאורך שנים רבות  ביותר

תיקים חמורים עיקר המגמה המשפטית האקטואלית שתוארה לעיל מתייחסת ל.  (בנידונים למוות

לאחר מימושן של , המחויבות לאיתור טעויות ותיקונןמוצדק לקשור את רמת בהחלט .  במיוחד

זהו ביטוי מובהק נוסף ליחסיותה של המחויבות .  ת הנזק ולהתמשכותועוצמל, המחויבויות הראשוניות

 .הרביעית שרוב תכניה והיקפם אינם מוגנים במובן חזק אלא מבוססים על הקצאה הוגנת ושוויונית

 מוראליתהמחויבות ה -המחויבות החמישית   4.4

 לאחריות ולחובת המאמץ, המתייחסת להלך הנפש" המחויבות המוראלית"המחויבות החמישית היא 

כנגזרת ממספר תובנות , אני מייחס חשיבות לעצם הגדרתה. המלווים את ההכרעה השיפוטית

ל החולשת ע" מחויבות-מטה"הינה מעין המחויבות המוראלית . עד כה דיוןמשמעותיות שעלו מן ה

באשר , המחויבות המוראלית איננה מוגנת במובן חזק כלשהו.  ת ומשפיעה על רמת ואופן יישומןהאחרו

נוסף של יחסיות בנאמנות לאידיאל ההגנה משמעותי ההכרה בה חושפת פן .  הלך נפש "לחייב"לא ניתן 

 .להצרנה שאיננו ניתן, באלמנט האנושי בשפיטהתלות  קיומה שלהיא מדגישה ;  על חפים מפשע

 הגדרתה והצדקתה של המחויבות המוראלית  4.4.4

.  סובייקטיבי של השפיטה ולביטוי של אחריות וזהירות-המחויבות המוראלית מתייחסת ליסוד פנימי

אידיאל השיפוט האנושי תיאור ל אהיא מדגישה ש.  היא איננה ניתנת להגדרה או להצרנה, מעצם טבעה

 .נמנע-בלתי סובייקטיבי-גורם אנושי הנלוו, מתואר ככללכפי שהוא , רציונאלי-כאידיאל אובייקטיבי

בהכרח תלויה  נכונות להתפשר על אידיאל האמתתוך רמת הנאמנות לאידיאל ההגנה על חפים מפשע 

תלוי באופן הדוק , שיישומן של כל אחד מארבע המחויבויות שנסקרו עד כה הטענה היא. גם בו
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מן ההכרה במחויבות .  יה לאורם מתקבלת ההחלטהבהלך הנפש והמוטיבצכלומר , באספקט מוראלי

 .במשפט, דעת בענייני עובדה-של שיקוללא מבוטל המוראלית נובעת גם הכרה בקיומו של מרחב 

אציע מספר הצדקות כלליות להכרה במחויבות המוראלית כנדבך בבחינת רמת הנאמנות המופגנת כלפי 

 .תתבהר גם מהותה של המחויבותמתוך ההצדקות .  אידיאל ההגנה על חפים מפשע

, הטעם הראשון נובע מן ההכרה באופיים האספירטיבי - הגשמתו של אידיאל אספירטיבי .א

התיזה העיקרית המגובשת . של עקרון ההגנה על חפים והמחויבויות הנגזרות ממנו ,שלם-הבלתי

, במובן החזקלרבות הגדרת המחויבות , לאורכה של עבודה זו היא שאין בנמצא כלים אנאליטיים

אספירציה למימושו של ערך מתבטאת גם במאמץ מוראלי .  שיכולים לספק פתרונות מושלמים

 .ובתהליך דליברטיבי הבוחן באופן אימגינטיבי את מימושה

הפרק הראשון  -האופי הדואלי של ההליך הפלילי והיחסיות ההכרחית בהגשמת תכליותיו  .ב

הוא ביסס את .  פלילי ואת המתח הנורמטיבי שבסיסולעבודה הציג את האופי הדואלי של ההליך ה

המתח שבין .  לנוכח התחרות המתמדת בין שני האידיאלים שבבסיסו, טיעון היחסיות ההכרחית

 .  התכליות מתבטא בהבדלים משמעותיים בנטייה המוראלית המנחה את ההליך ואת הערכת הראיות

הפרק הראשון בחן  -יתנת להסדרה המתח בין תכליות ההליך כאנטינומיה ערכית שאינה נ .ג

ההליך הפלילי מתנהל לנוכח שהמסקנה היתה .  גישות אפשריות ליישוב המתח שבין שני האידיאלים

שני הערכים מתחרים כל העת על הדומיננטיות .  ה ניתנת להסדרה או הצרנהאנטינומיה ערכית שאינ

 –גורם האנושי ה לשב להשפעה חמותיר כר נר המודל האנטינומי.  בהכוונת חקר וקביעת הממצאים

 .  לעומת ההחלטיות ושביעות הרצון, עצמית הננקטתה-רמת הזהירות והספקנות

בפרק הראשון עמדתי על גישות שונות לפירוש מובנה של  - מובנה המובחן של חזקת החפות .ד

חה מעבר לספק לדרישת ההוכ ("proxy")האם היא בבחינת ביטוי מקביל או מוקדם .  חזקת החפות

, כיצד ניתן ליישבה עם הנחת אשמה לכאורית חזקה?  האם היא כוללת תכנים מובחנים נוספים? סביר

הדגשתי את הקישור של חזקת   ?כנולנוכח תולנוכח ההחלטה להגיש כתב אישום ו ,אובייקטיבית

  .(counterfactual)הציווי להניח חפות לעתים קרובות מנוגד לעובדות :  החפות למחויבות המוראלית

לריסון של הנטייה הטבעית להסיק , אם לא תביעה למאמץ מוראלי" חזקת החפות" מהי אם כן

חזקת "הרעיון של ?  מסקנות הנובעות מן ההתרשמות הראשונית מן ההאשמות כלפי הנאשם ומחומרתן

אלא .  הוא ביטוי של אחריות ושל הלך נפש שהשופט או המושבע נדרש להתאמץ כדי ליישמם" החפות

לגורם המצדיק את , המבטיחה רמת הגנה גבוהה על חפים" ערובה"חזקת החפות ל הפכההרווח בשיח ש

ככל שיש  -" חזקת החפות.  "השאלה והאתגר שהיא מציבה הפכו בעצם לתשובה.  הבטחון האפיסטמי

היא .  עלולה ללכת לאיבוד בשיח של שביעות רצון -לה מובן מובחן מכלל ההוכחה מעבר לספק סביר 

כך , "חזקת חפות.  "במאמץ הדרוש כדי לבטאה, ות רק מתוך ההכרה ביחסיותמקבלת תוקף ומשמע

 .יישומה איננו אחיד ואיננו מובן מאליו.  מייצגת עקרון והכוונה, אטען

הנאמנות לערך "המחויבות המוראלית נגזרת במישרין מטיעון  -טיעון הנאמנות לערך המצדיק  .ה

. ולמובן החזק של המחויבות להגנה על חפיםשהוצע כהצדקה עצמאית לעקרון העדיפות " המצדיק

וסטייה מן " הנזק האגבי"ערך יסודתני של מזעור , כזכור, הצדקת הנאמנות לערך המצדיק מציבה
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קריטריון הנאמנות לערך המצדיק מגדיר את המובן .  ההצדקות לסמכות הענישה הפלילית מלכתחילה

מון וזהירות מוגברות ומאמץ מודע להימנע חובות א, החזק לעקרון ההגנה במונחים של ריסון עצמי

במחויבות המוראלית החולשת על כל עקרון ההגנה על חפים מתבטא המובן החזק ל.  מפגיעה מיותרת

 (.וגם משלימה אותן)האחרות 

  ".הנוחות המוסרית"המחויבות המוראלית נקשרת להדגשתו של אידיאל  -הנוחות המוסרית  .ו

ולו , סובייקטיבי-לאידיאל השיפוט האנושי מחייב שכנוע פנימי קריטריון הנוחות המוסרית הנצמד

המחויבות המוראלית משלבת מימד של ספקנות  .כקריטריון שיורי של ההכרעה במשפט הפלילי

 סביר א.   נפש בטרם קבלת ההחלטה הגורלית להרשיע-עצמית ואפילו חשבון-בקרה, אינטרוספקטיבית

 .הנוחות המוסרית זהו אספקט חשוב של אידיאללהלן מדוע 

במסגרת המחויבות הראשונה ולעניין פירושו של סטנדרט ההוכחה  -טיבה של הטלת ספק  .ז

האם הספק :  באופן תמידימתעוררת שאלה יסודית שבה מתלבט השיח השיפוטי , מעבר לספק סביר

מה טיבה  . סובייקטיבי-מבחן של שכנוע פנימי( גם)או , רציונאלי בלבד-הסביר מציב מבחן אובייקטיבי

בהתלבטות זו אדון באופן מפורט בפרק החמישי המוקדש ?  "הסרתו"של הטלת הספק ומה משמעות 

 .  לעיון מעמיק בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

פנה  4515בספרו הנהדר משנת  -לי לעומת אידיאל השיפוט האנושי אהשיפוט הפורמ אידיאל .ח

ובכלל זה בחקר )בהגשמת הצדק " הרגשות"פרנק להסבר מקומם של  רום'השופט האמריקאי ג

בין שני , פרנק תיאר קיומו של קונפליקט מתמיד המתבטא כמעין תנועת מטוטלת(.  העובדות במשפט

.  ליסטי של יישום כללים ולעומתו כמיהה לאידיאל אנושיאאידיאל פורמ":  עשיית צדק"אידיאלים של 

 80:ר'אלג' ורג'שבעצמו ציטט ממאמר מוקדם יותר של ג, של וויגמור וספרפרנק הסתמך על מובאה מ

"The whole history of the Law is the struggle for a working compromise between two 

ideals:  Judicial discretion and the Saint-Louis ideal, on the one hand, and the letter 

law, superior to and binding upon the judge, and he its sworn servant, on the other…  

there is an instinct in the soul of man which bids him look, not to the unending scrolls 

of the law, but to a Saint Louis and a Harun;  to some good man whom he knows and 

respects, and has confidence in, more for his character than for his learning, however 

great.  As society became complicated, this personal ideal grew so remote as to seem 

altogether lost in the mazes of the letter law.  It never wholly disappeared… The 

question is this:  How long will it be before the pendulum will swing to the other 

extreme – the demand for personal justice administered by the good man as a 

substitute for our endless barren wilderness of precedents in law and a maze of 

indigestible statutes?  The final hope for democracy must be, not in its letter law but in 

its leadership". 

                                                           
80
 JEROME FRANK, COURTS ON TRIAL: MYTH AND REALITY IN AMERICAN JUSTICE 407-408 (2d edition, 1966). 
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צורך "הוא תיאר .  פרסונאלי להליך המשפטי-פרנק טען נגד הניסיון לדמות אופי אובייקטיבי בלתי

ההכרה במחויבות המוראלית נקשרת לעצם ".  ליזציה של הצדקאפרסונ'אנושי שאינו ניתן להדחקה ל

, אידיאל זה, כפי שתואר בפרק השני לעיל.  מוסרית באידיאל השיפוט האנושיתלייתה של הנוחות ה

ברוח רעיונות תקופת הנאורות , אמפרציסטית-מבוסס באופן חזק וככלל על היומרה הרציונליסטית

הוא גם מטיל באופן הישיר ביותר את האחריות למימוש הצדק , יחד עם זאת".  גישה הקלאסית"וה

אידיאל הנוחות המוסרית במשפט   .כאחריות אישית, על שופטים ומושבעיםולהגנה על חפים מפשע 

ע שאך בסופו של יום תולה את ההגנה על חפים מפ, המודרני שואף בבירור לאובייקטיביות ורציונאליות

 .בפונקצית שיפוט אנושית

 מעמדה של המחויבות המוראלית בשיח הרווח  4.4.4

סובייקטיבי של השפיטה -עקבי בנוגע למימד הפנימי-אחיד ובלתי-השיח השיפוטי מפגין יחס בלתי

מצד אחד שזורות בפסיקה התייחסויות לאחריות .  סטנדרט ההכרעה בפרטשל יישום בהתייחס ל

כאלו חרב מונחת לו  עצמו דייןלעולם יראה :  "ת לשפיטה הפליליתהאישית ולהתבלטות הנפשית הנלווי

יסוד הכרה בישנם שופטים המצדדים במפורש ב  81".וגיהנם פתוחה לו מתחתיו יוותירכ בין

נועד לשמש ככלי סינון " סביר"הביטוי  מצד שני רווחת הגישה לפיה  82.ימי להכרעהפנ-סובייקטיבי

את כוחו  מסייגבאופן ה 83"לפי אמות המידה הרציונאליות המקובלות עלינו" "ספק"ומיון אובייקטיבי ל

" הספק הסביר"רובן של הנוסחאות המקובלות לאפיונו של .  יסוד המוראלי הפנימי בשיפוטשל ה

ניתן לתאר שיח   84.כוללות אלמנט של הדיפת ספקות שאין להם עיגון אובייקטיבי מספק בראיות

להתלבטות זו .  בהתייחס למשמעותו של סטנדרט הספק הסביר בפרט, שיפוטי המתלבט בסוגיה זו

צבר "המודגשת כנדבך הכרחי במודל , מעמדה של המחויבות המוראלית.  בפרק הבאאדרש בפירוט 

 .הינו שנוי במחלוקת, "המחויבויות

 לא על הספק הסביר לבדו -המחויבות המוראלית   4.4.4

פנימי בהכרעה -באפיון המחויבות המוראלית הכוונה איננה אך ורק ליסוד השכנוע הסובייקטיבי

המודעות העצמית והמוטיבציה , הלך הנפש -טענתי היא שהפן המוראלי (.  המחויבות הראשונה)

כל ארבע המחויבות הקודמות שנסקרו ולכל אורך מימוש ניכרים ב -המלווים את מלאכת השפיטה 

;  קיים קושי מובנה לאמוד את אמינותהאשר נדרש בית המשפט להחליט אם לקבל ראיה שכ.  ההליך

;  כאשר הוא נדרש לבחון השפעתו של פגם הליכי זה או אחר;  כאשר הוא נדרש להתרשמות או להיסק

באינספור הקשרים שבהן עומדות המחויבות הפרוצדוראלית ;  או להעריך משמעותו של מחדל חקירתי

ולשאלה מאילו משתי קיימת השפעה ליסוד המוראלי  -אפיסטמית למבחן -הראייתיתוהמחויבות 

בוודאי שהיסוד המוראלי נלווה למחויבות לאיתור ותיקון .  תכליות ההליך נוטה המוטיבציה השיפוטית

 .ן הדוק בנכונות לגלות קשב ופתיחות כלפי הטענה כי נפלה שגגההמותנית באופ, של טעויות בדיעבד

                                                           
81
 .ב, קט, יבמות, בבלי 
82

על -תק.  מדינת ישראל' נ בשירוב - 40853706 פ"ע;  (4550) 600 (2)ד נא"פ, מדינת ישראל' בן ארי נ 6654758 פ"למשל דנ' ר
 (.44.3.2005, ש"פורסם באר) מדינת ישראל' פלוני נ 40105702פ "ע;  (2003) 6032, (2)2003

83
לפסק דינו  8פסקה מדינת ישראל ' עלי נ 6303744פ "ע;  (4556) 224( 1)ד מז "פ, מדינת ישראל' נ דמיאניוק 610722 פ"ע 

דינו של השופט -לפסק 02פסקה מדינת ישראל ' לזרובסקי נ 5205702פ "ע;  (5.40.2042, לא פורסם)הנדל  של השופט
 (.  28.44.2040, פורסם בתקדין) לפסק דינו של השופט הנדל 6פסקה , ובראן'ג

84
 fanciful"המדגיש שהספק הסביר אינו כולל , מבחנו של הלורד דנינג ואביותר השפיע המ.  ניתן להרבות בדוגמאות 

possibilities"  - ר.  ללא ספק ביטוי עמום מאד כשלעצמו  'Miller v Minister of Pensions [1947] 2 All ER 918, 919. 
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 קידום אידיאל האמת ואידיאל ההגנה בד בבד -מחויבות המוראלית ה  4.4.4

המחויבות המוראלית נובעת כאמור מן המתח הנורמטיבי שבין אידיאל האמת לבין אידיאל ההגנה על 

רמת .  בין המוטיבציה לקידום כל אחד מהם על חשבון האחרתמהיל משתנה היא עשויה לבטא .  חפים

הלך הנפש ולבסוף , הדעת-ה היא בסופו של יום גם תוצר של שיקולהחשיפה של נאשם להרשעה שגוי

כריכתה באופן הדוק של תכלית ההגנה על חפים לאידיאל חקר האמת בלבד . האחריות השיפוטית

 .משקפת רמה נמוכה של מחויבות מוראלית לעקרון ההגנה

 המחויבות המוראלית והמובן החזק של עקרון ההגנה  4.4.4

תואמת ההכרה בה השאלה היא אם .  מחויבות במובן החזקאיננה  ,מעצם טבעה, המוראליתהמחויבות 

התשובה הכללית על שאלה .  את המשגת המובן החזק לעקרון ההגנה על חפים ואם היא מתחייבת ממנו

.  ההכרה במחויבות המוראלית תואמת את ההמשגה הכוללת של המובן החזק, כלומר".  כן ולא"זו היא 

 .ננה מתחייבת מכל אחת מן ההמשגות שלוהיא אי

המובן החזק לעקרון ההגנה הנגזר מן האמנה החברתית הרולסיאנית אינו מחייב הכרה במחויבות 

כך גם המובן החזק הנגזר מן האבחנה בין זכויות לבין .  (סותר אותהאף שהוא לא בהכרח ) מוראלית

, כאמור, קשורה באופן הדוקהמוראלית  המחויבות.  החוקתי" איזון האנכי"המתבטא ב, אינטרסים

.  היא המבטאת את המובן החזק למחויבות להגנה על חפים לפיו".  הנאמנות לערך המצדיק" להצדקת

כי מוטב לזכות עשרה אשמים ובלבד שלא ייפגע , שהמסר הגלום במימרת בלקסטון, לכך ניתן להוסיף

זו ו, ככזה הוא הובן במקור.  ציווי להלך נפשהינו בראש וראשונה , (כתיאור היפותטי)חף מפשע יחיד 

 85.הסיבה שבעטיה זכה לביקורת תוקפנית ומלגלגת כל כך מצד התועלתנים בתקופתו

 המחויבות המוראלית גדרה שלהנוחות המוסרית ב  4.4.4

כפי שיוסבר , מצד אחד.  ערכי-היחס שבין המחויבות המוראלית לבין אידיאל הנוחות המוסרית הינו דו

הרי , בסקירת המקורות ההיסטוריים של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר, בפירוט בפרק הבא

יתר והססנות לנוכח החשש מן -שטיעון הנוחות המוסרית מסביר את הצורך בדחיקתן של ספקנות

הנוחות המוסרית נקשרת לתהליך רציונאלי .  הנלווית להכרעה( במקור, והדתית)האחריות המוסרית 

מדגיש  86,יימס וויטמן'ידי ג-כפי שהוצג על, טיעון הנוחות המוסרית, מצד שני.  הסביר הספקשל שלילת 

שסטנדרט הספק הסביר לא נועד לספק פתרון מושלם לבעיה לוגית של חקר האמת אלא לספק מענה 

מהו תוקף הזכות והסמכות שלנו כבני אנוש להכריע בגורלם של אחרים בתנאי חוסר :  לדילמה מוסרית

אינטרוספקטיביות שכזו , בתקופה ההיסטורית שבה נקלט סטנדרט הספק הסביר?  אות אינהרנטייםווד

, לעומת זאת(.  לטענת וויטמן מסיבות דתיות בעיקרן)אפיינה מאד את הדליברציה של חברי מושבעים 

-לאורך השנים ועם חיזוק האמון והבטחון ביחס לתוקף ולאפקטיביות של חקר העובדות האובייקטיבי

כיום אנו חיים .  נחלשה מאד ההתלבטות והספקנות בפן של האחריות המוסרית האישית, רציונאלי

ביחס לקיומה של כאשר רמת ההססנות , אפיסטמי גבוה מאד-בעידן המתאפיין בבטחון רציונאלי

אמנם המצבים הניחנים במורכבות ראייתית של ממש בימינו אינם . המוסרית נמוכה יותרהסמכות 
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אלא שבימינו הנטייה היא להתבונן על , 42 -מאלו שלגביהם התלבטו חברי מושבעים במאה הפחותים 

השפיטה .  שנועד להשגת דיוק עובדתי" בילוש"מלאכת קביעת העובדות במשפט כעל מעין תהליך 

."less moral discomfort and more factual mystery" ,לפי וויטמן, וההכרעה מעוררים
87 

 ,נוחות המוסרית של השופטה לבדיוק לקריטריון זה שהמחויבות המוראלית מתייחסת בסופו של יום 

אפשרי לתרגמה למונחים -קשה אם לא בלתי.  למה שבינו לבין מצפונו, לרמת הבטחון והשכנוע

, מרה של חקר אמת רציונאליויתר בי-ם באזהרה שהיא מסמנת מפני הזחיחות ובטחוןאול, אנאליטיים

 .  מהווה נדבך חשוב בעיצובה של רמת ההגנה על חפים היא

 חינוכי ומנהיגותי-אידיאל ההגנה על חפים מפשע כאידיאל ערכי  4.4.4

היא תולה את .  הכרה במחויבות המוראלית מתארת את אידיאל ההגנה על חפים כאידיאל ערכי וחינוכי

.  ועקרונות כלליםהסתמכות על ל מעבר, מנהיגותיתהגשמת ערך ההגנה על חפים בפונקציה שיפוטית 

, במידה גבוהה במיוחד של זהירות, במאמץ מודע מיטביהמותנית , תהיא קושרת אותה לאחריות אישי

היא קושרת בין תוקף ההרשעה לבין תוקף השכנוע הפנימי כי המחויבות לערך .  כבוד ויושר פנימי

 .להרשעה כתנאי ,בהקשרים הרלוונטיים ההגנה על חפים מפשע אכן מומשה

 המחויבות האקספרסיבית -המחויבות השישית   4.4

המתייחסת לאחריות של מערכת המשפט " המחויבות האקספרסיבית"המחויבות השישית הינה 

לטיפוחו של מסר נורמטיבי כללי ביחס לחשיבות ההגנה על חפים מפשע בגדרם של הליכי חקירה 

הראשונה היא שהמשפט : הגדרתה של מחויבות זו בסיסשלוש הנחות מוצא ניצבות ב .ומשפט

כרעה ויישום הדין על נסיבות הצד הל( וגם באמצעות החלטות אופרטיביות, באמצעות פסקי הדין)

כך לגבי . הכרזה עליהן וחינוך להטמעתן, ממלא גם פונקציות של עיצוב הנורמות, מקרה קונקרטיה

היבטים אקספרסיביים .  ערכת המשפט וסוכניהממ אך כך גם לגבי מערך הצפיות, מהותיותהנורמות ה

הם משפיעים על פעולת .  המסורת והאתוס של המערכת, ות היסודסמעצבים לאורך זמן את תפי

מערכת המשפט רואה בפועל , ההנחה השנייה הינה שכעובדה.  ורשויות האכיפה המשפט מערכת

ת של מחויבותה לעקרון ההגנה על בהדגשה אקספרסיבית חוזרת ונשני, יומיומית ממש, חשיבות רבה

אולם העובדה שמערכת המשפט " מחויבות"תיאור מצב קיים אינו מספיק כמובן כדי להגדיר   88.חפים

מרגישה צורך קבוע לבטא את עקרון ההגנה על חפים כערך יסוד המנחה אותה מצדיקה את הניסיון 

היא שניתן  -ערה למעשה הש -שית ההנחה השלי.  לברר את המהות והתכלית של מחויבות אפשרית כזו

ביסוס ופיתוח של מעמדו , להצביע על זיקה  בין הצהרה חוזרת ונשנית על מחויבות לערך לבין עיגונו

מחויבות "גם כנגד הביקורת הספקנית הקיימת והצפויה לנוכח זיהויה של .  והפנמתו, וחשיבותו

של גורמי  (self serving interest) אינטרס מוסדי ביקורת לפיה הרטוריקה מגלמת -" אקספרסיבית

ומבלי לבטל  - 89זורה חול בעיניים ומאפשרת בחסותה לפגוע בעקרון ההגנה על חפים, האכיפה ומשפט

שרה בסיסית של מערכת המשפט ואני סבור שתחת הנחת י, את תמרור האזהרה שביקורת זו מסמנת
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 המשפיעה, אינסטרומנטלית במהותה, אקספרסיבית ניתן לזהות ולאפיין קיומה של פונקציה, ככלל

בהקשרים או בתקופות , מצד שני.  על רמת הנאמנות בפועל לעקרון ההגנה על חפים באופן משמעותי

לטובת הדגשת משקלם המרכזי של שיקולים ( ולו בעקיפין)שבהן המחויבות האקספרסיבית נחלשת 

 .ת למימוש עקרון ההגנה למעשהרמת המחויבו השינוי בשיח תורם להיחלשות, מתחרים

שהרטוריקה  אהראשונה הי.  נגד הגדרתה של מחויבות אקספרסיביתעיקריות ניתן לטעון שתי טענות 

ניתן לעשות בה שימוש , היא שבתור אמצעי שנייהה.  ולא מחויבות ,השיפוטית הינה אמצעי בלבד

י לביקורת הגישה השיפוט באופן כללי חשוף שיח הזכויות.  התאמה למציאותברמות שונות של 

בין המחויבות המתבטאת ברטוריקה לבין רמת , כמעט ציני, לפיה קיים פער משמעותי, הריאליסטית

סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר , גם כלפי חזקת החפות הביקורת דומה מופנ.  המחויבות המעשית

בכל זאת אני .  ומאפשרות הסתייגות נכונותשתי הטענות   90.והמחויבות לערך ההגנה על חפים מפשע

במחויבות אקספרסיבית שיש בה כדי " צבר המחויבויות"במסגרת מודל , סבור שיש ערך בהכרה

אין היא יכולה (.  לרבות המחויבות המוראלית)להשפיע על יישומן של כל חמש המחויבויות הקודמות 

אך היא , תק מן המחויבויות הקודמותאו במנו, להוביל למימוש אידיאל ההגנה על חפים כשהיא לעצמה

 .משרתת פונקציה תומכת חשובה

ם של כוחביסודה הכרה ב  ".חינוכית-אקספרסיבית"הפרספקטיבה המודגשת הינה של פונקציה 

המחויבות ההצהרתית משפיעה   91.מימושה של המטרה למעשהל למחויבות ואספירציה לתרום ביטויים

המנחים את רוח והתודעה ההלכי  היא משפיעה על.  שנותםעל עיצוב הסטנדרטים והכללים ועל פר

לאים תפקיד חשוב מהמ" עקרונות היסוד"עגנת את מ, לאורך זמן היא מייצרת אתוס.  השפיטה

עצמם  "המתבטאים"המחויבות האקספרסיבית פועלת כלפי  .הדעת השיפוטי-בהכוונת שיקול

המחויבות .  בת אותם לדין וחשבון עצמיחייהיא מ, תחת הנחת יושר אישי ויושרה, שכן (השופטים)

פט שהיא חושפת את מערכת המ.  האקספרסיבית מייצרת גם את קנה המידה לפיו נבחנת היומרה

, המחויבות האקספרסיבית אינה עומדת בפני עצמה.  לביקורת ציבורית ואקדמית בראי הצהרותיה

 .ן ההגנה על חפיםמשלימה את התפיסה הכוללת של מהותו של עקרו ההתחשבות בהאולם 

השיח השיפוטי עשוי לבטא תמהיל משתנה של ביטוי מחויבות לאידיאל האמת ומחויבות לאידיאל 

הדגשת חשיבותה של המחויבות האקספרסיבית דרושה גם כדי .  ובאשר ליחס ביניהם, ההגנה על חפים

המחויבות .  האמת לסייג את הנטייה הרטורית לקשור או להכפיף את אידיאל ההגנה על חפים לאידיאל

 .האקספרסיבית היא לשיח ער וגלוי יותר ביחס למחויבות הייחודית להגנה על לחפים מפשע

לא ניתן לחייבה וביטויה גם אינו נדרש .  המחויבות האקספרסיבית בוודאי איננה מחויבות במובן חזק

את  שקפתהיא מ, מצד אחד.   היא עשויה להתעורר לפי הצורך ולנוכח מגמות.  בכל מקרה ומקרה

ידה לנוחות היא מגדירה את אמות המ, מצד שני(.  בהיבט הזה היא חשופה לביקורת)הנוחות המוסרית 

בהיבט הזה היא תורמת לחיזוק המחויבות לעקרון )בבסיסה שהמוסרית ואת האחריות הערכית 

 .מעת לעת ולפי ההקשר, המחויבות האקספרסיבית נוטה להשתנות ברמה ובדגשגם (. ההגנה

 

                                                           
90
 .שם 
91
 .4601, 23לעיל הערה , ידי טרייב-גשה בין השאר עלפונקציה זו הוד 



111 
 

 ממחישגרפי מודל  -השפעתן של המחויבויות וקשרי הגומלין ביניהן   4.4

 92.ביניהן גומליןקשרי הואת פועלן של המחויבויות  את מיועדת להמחיש הבאתרשים בה הגרפית צגהה

 

 פועלן של המחויבויות וקשרי הגומלין ביניהן  גרפית ל ההמחש  - 4תרשים 

את  צייןמ הציר האנכי.  והמוצגות בהליך שנאספו לגבי האישוםהראיות מציין את  הציר האופקי

עם .  גם כנגד חף מפשע עשויות להימצא ראיות.  למציאת ראיות לביצוע העבירה( הסתברות) סיכויה

על כן עקומת החפים .  נמוכה יותר מזו הצפויה כנגד אשםזאת יש להניח שכמות ואיכות הראיות כנגדו 

משקל 7הנתון המצוי בפני השופטים או המושבעים הינו כמות.  יםנמצאת משמאל לעקומת האשמ

אינם יודעים מאיזו  םאולם ה ,המתבטא כאמור על הציר האופקי"( שלמות הראייתית"ביחס ל)הראיות 

 .  זאת מוטל עליהם להעריך ולקבוע.  אם הנאשם אשם או חף, כלומר, משתי העקומות הראיות נדגמו

מידת הוודאות הדרושה לשם 7 כמות הראיות -סף ההרשעה חיל את בידי שיטת המשפט להציב ולה

באופן ) מבטא הסף.  חלק התחתון של הגרףבהמסומן  בקו האנכי השחורנתון זה מתואר .  הרשעה

תנועה של סף ההרשעה ימינה ושמאלה על הציר האופקי .  את המחויבות הראשונה (היוריסטי בלבד

 .ת האשמים המזוכים לבין כמות החפים המורשעיםאוף בין כמו-ממחישה את קיום הטרייד
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למידת "ים גם המוכנה לעת, למידה חישובית". דטקציה"או ה" הלמידה החישובית"הרעיון למודל לקוח בהשאלה מתורת  

.  היא תחום במדעי המחשב שביסודו הרעיון לפתח אלגוריתמים המאפשרים למחשב ללמוד מתוך דוגמאות" מכונה
 המודל.  ההקבלה לנושא דיוננו היא בניסיון למצוא ייצוג פשוט וקל להבנה של אוסף נתונים והשלכות המתקיימים במציאות

הרעיון שאציין בהכרת תודה .  חויבויות השונות באופן כללי ומופשט בלבדלבטא את קשרי הגומלין והתלות בין המ מיועד
. ר משה לוין ברעיונות שעמדו ביסוד המחקר בשלב של גיבוש הצהרת הכוונות"המוצג כאן נולד בעקבות שיתופו של חברי ד

י המחשה גרפית דומה במהלך המחקר מצאתי כ.  עצותיו המכווינות חשפו אותי לרעיון שילובו של מודל ממחיש מעין זה
טענותיו באשר לפועלו של סטנדרט  סברלה, מומחה חשוב בתחום המחקר הכלכלי ותורת המשחקים, שימשה את אהוד קלעי

 Ehud Kalai, A Rational Game Theory Framework for the Analysis of Legal and. ההרשעה במשפט הפלילי

Criminal Decision Making, in REID HASTIE, INSIDE THE JUROR: THE PSYCHOLOGY OF JUROR DECISION 

MAKING 235 (ed., 1993). 



191 
 

רוחב העקומות , הוודאות גדלה-ככל שאי.  הרוחב של העקומות באמצעותמיוצגת בגרף  הוודאות-אי

מרחב .  ן שתי העקומותכך גדל מרחב החפיפה בי, ככל שרוחבה של כל עקומה גדל.  ולהיפך, גדל

מציין את המקרים בהם כמות הראיות השטח המסומן באפור בגרף   .את סיכוני המשגההחפיפה מייצג 

השטח המסומן בכחול בגרף   .חף מפשע הורשעושהובאה נגד חף מפשע במשפט עלתה על הסף הנדרש 

 .ואשם זוכהמציין את המקרים בהם כמות הראיות נגד אשם לא עברה את הסף 

 .אחת מן המחויבויותהאופן שבו מבטא המודל את פעולתן של כל  הסברל אפנהכעת 

.  כסף הדרוש לצורך הרשעה משתקפת בגרף המחויבות הנורמטיבית להקצאת סיכוני המשגה

העלאת סף ההרשעה יתבטא בתזוזה ימינה של .  המחויבות מתוארת בגרף כפונקציה של דרגה ומידה

במקביל של ולהקטנה ( השטח הכחול)סימונו על הגרף ויוביל להגדלת שיעור האשמים שאינם מורשעים 

זהו .  תזוזה של הסף שמאלה תניב את התוצאה ההפוכה(.  השטח האפור)שיעור החפים המורשעים 

 .בעצם תיאור פשוט של הקצאת סיכוני המשגה באמצעות עיצובו ויישומו של סטנדרט ההרשעה

 :חשוב להוסיף בעניין זה מספר הערות חשובות

אוף בין רמת סיכוני -ת קיומו של הטריידא ההמחשה נועדה לשקף באופן כללי ומופשט בלבד  .א

ך חיבור זה הטיעון העקבי לאור.  ותו לא הא.  (במונחים של הגדלה או הקטנה של סוג הסיכון)המשגה 

שאין אפשרות להצבת סף כמותי ממשי המקיים שליטה אפקטיבית בכמות או בשיעור של החפים  הינו

-סף מוגדר במינוח מספרי לפרש את הגרף כתיאוראין .  המורשעים לעומת האשמים שאינם מורשעים

ברמת הנכונות התלות החזקה של ההגנה על חפים  שליחסיות הקיימת וכהמחשה של האלא רק , כמותי

 .להקצאת סיכוני המשגה

ישנם גורמים רבים  ,כפי שיתואר בפרק החמישי המתרכז בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר .ב

למעשה  איננושסטנדרט הספק הסביר הינה  נה יסודית נוספתטע.  על עיצובו של הסףהמשפיעים 

רמת המחויבות , במלים אחרות  .אלא עקרון הנתון ליישום משתנה, סטנדרט אובייקטיבי ואחיד

אינה מקובעת בעצם  היא.  להיות דינמית העשוי (מיקומו של הסף על פני הגרףהמתבטאת ב)הראשונה 

או בניתוח המתמקד בהקשר , בכלל)לל ההכרעות השיפוטיות כ.  אימוצו והגדרתו של סטנדרט ההרשעה

המודל , שוב. משפיעות באופן מצטבר על הסקת מיקומו של הסף( משפטי או בסוג מסוים של עבירות

התיזה מציעה כי , למעשה.  אינו מתיימר להציג יחס כמותי אלא לבטא את יחס ההעדפה באופן מופשט

ואינה , הינה משימה של עיון ביקורתי, בתקופה ובהקשר נתונים, בשיטת משפט, בחינת מיקומו של הסף

 .זו או אחרת, מאפשרת היתלות בהגדרה או ביומרה קיימת

סטנדרט  ,לפי הניתוח המקובל.  טענה זו מהווה סטייה משמעותית מהגישה הדומיננטית בשיח הרווח

.  נקודתי-ף באופן סטטיכך שעל הסף להיות מתואר בגר ,הספק הסביר מייצר סף הרשעה אובייקטיבי

, יטענת.  יישומו של הסטנדרט כרוך רק בהערכה אם כמות ומשקל הראיות מגיע כדי חציית הסף או לא

הינה שעיצובו של הסף כביטוי לרמת המחויבות להקצאת סיכוני המשגה מושפעת לא רק , לעומת זאת

ו תוסבר בפרק הדן במחויבות טענה ז.  של סטנדרט הספק הסביר אלא גם מאופן יישומו אימוצומעצם 

שלב היישום כולל הן את ההשפעה על מיקומו של הסף למעשה והן את שנובע  ה זומגיש.  הראשונה

החשיבה המקובלת לפיה הכרעת הדין כרוכה אך .  ההערכה אם הראיות הקיימות מגיעות כדי חצייתו
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ועם טיב  טבעו של סטנדרט הספק הסביר עם אינה מתיישבתורק ביישום של סטנדרט אחיד וברור 

 .שהוא מספק העקרונית -ההכוונה

לסף ההרשעה ישנן גם השפעות עקיפות , מעבר להשפעה הישירה על קביעת שיעור ההעדפה .ג

.  סף גבוה משפיע על שיעור הבסיס של החפים מפשע בקרב הנאשמים העומדים לדין, ראשית.  חשובות

בסינון מוקדם  מתבטאתשל סף ההרשעה הגבוה  השפעהקר ההקיצונית של הטענה עי גרסהלפי ה

סף :  תתבטא בגרף באופן הבא, אם נכונה, השערה זו  93.מפשע מוחלט או כמעט מוחלט של החפים

סף זה .  היא עקומת האשמים, ההרשעה ימוקם באופן שיהיה רלוונטי כמעט אך ורק לעקומה הימנית

הרוב המוחלט של החפים לא יועמדו .  צם ההעמדה לדיןייתפס כסף ראייתי לע( או סף מאד דומה לו)

נראה לנגד , בשלב שלאחר הגשת כתב אישום.  ויחד איתם תסונן גם כמות גדולה של אשמים, כלל לדין

ביחס למיקום .  מפשע של חפים, זניחה, עם נוכחות כמעט אפסית, עינינו עקומה משמעותית של אשמים

של הקצה ( בתזוזה שמאלה על העקומה)נון המקדים לצמצום יפעל שלב הסי, של הסף על גבי הגרף

כך התחום בגרף המסומן באפור והמייצג .  עד קרוב מאד למיקומו של הסף, הימני של עקומת החפים

הפשיעה "ת חזקה יותר של טענ גרסהככל שנוטים לקבל .  את החפים המורשעים יקטן באופן משמעותי

התחום בגרף )המשפט יתבטא בעיקר בזיכויים של אשמים  הרי שיישומו של הסף במהלך, "העודפת

עם , לשיטתם של האוחזים בטענה זו, כן-על.  וכמעט שלא יתבטא בהרשעה של חפים( המסומן בכחול

קביעת הסף הגבוה יש להימנע מהכבדה מיותרת על הבאת הראיות במהלך המשפט באמצעות חסמים 

המכירה מצד אחד בהשפעתו , גישת ביניים מציג" ויותצבר המחויב"מודל   .פרוצדוראליים וראייתיים

אולם מסתייגת מן הטיעון , של רף הרשעה גבוה על שלב הסינון המקדים בטרם הגשת כתב אישום

הסינון המקדים מושפע ממגוון של .   הלכת לפיו שיעור החפים העומדים לדין הינו זניח-מרחיק

הרי שגם סף הרשעה גבוה יחסית , אם כך  94.הקונקלוסיבית של הראיות בלבד תןעוצמשיקולים ולא מ

 .הכולל מיעוט שאיננו חסר משמעות של חפים המורשעים, מותיר את תמונת הגרף המוצגת לעיל

יה ישנעל רמת המימוש של המחויבויות ה, כפי שהוסבר לעיל, סטנדרט ההרשעה הגבוה משפיע .ד

לידי  תבואהשפעה זו .  הוודאות-ת ראיות אמינות יותר ולצמצום איבמובן של חתירה להשג, והשלישית

משני , באופן המקטין את תחום החפיפה ביניהן( הוודאות-הקטנת אי)ביטוי בהצרתן של שתי העקומות 

 . צידי הסף

במציאות , בניגוד לתמונת הגרף.  יש לציין מגבלה מהותית שקיימת בניסיון ההמחשה הגרפי .ה

ת סף ההרשעה בנקודה שממנה ואילך לא יתקיים כלל סיכון להרשעת חפים ואילו אין אפשרות למקם א

 .אשמים רבים יורשעו בכל זאת

מדוע המחויבות הראשונה אינה ממצה את תיאור רמת ההגנה על חפים  להמחישהמודל מסייע , מכאן

 .שמפגינה השיטה

חרף תכניהן שכן , במשותף אפיסטמית-מחויבות הראייתיתהמחויבות הפרוצדוראלית והאציג את 

 .ניתן לתאר מספר אופנים בהן השפעתן ניכרת.  דומה הגרפי השפעתן במסגרת המודל, השונים

                                                           
93

של ואן קסל וטענת התמריץ הכלכלי שלא להגיב כתבי אישום " הפשיעה העודפת"כגון טענת , גירסאות שונות לטענה זו 
 אלההשערות עליתי הסתייגויות כלפי ה, כזכור.  בפרקים הקודמיםנדונו , בתיקים שבהם סיכויי הנצחון מסופקים של פוזנר

שלא בהכרח תלויים  נוספיםמגורמים  יםמושפעתמריצים של התביעה להגשת כתבי אישום מורכבים יותר ושה תיוטענ
 .לפרק השלישי לעיל 82-85הערות ; לפרק הראשון לעיל 28הערה ' ר.  ת הראיותעוצמב

94
 .שם 
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ניתן לדמות את ההליך המשפטי האדברסרי לנסיעתה של עגלה על מסילת הציר , באופן בסיסי

התביעה הכללית מוסיפה לאורך ההליך ראיות כשכל ראיה בעלת ערך פרובטיבי .  האופקי של הגרף

מנסה , לעומת זאת, ההגנה.  להוכחת האשמה מקדמת את העגלה לקראת הסף הנדרש לצורך הרשעה

ידי כך להאט את -לשכנע בחוסר הרלוונטיות שלהן ולכרסם במשקלן ועל, לחסום הגשתן של ראיות

אם מטעמה )לעתים יש בידי ההגנה להציג ראיות .  תגיע אל הסף הנדרש העגלה כדי  בלימתה בטרם

.  ומחייבות הגשתן של ראיות נוספות המחזירות את העגלה לאחור( ואם בהישגי החקירה הנגדית

  .מדובר בשני כוחות המושכים לכיוונים הפוכים והשאלה היא עד לאן תגיע העגלה בסוף ההליך

אפיסטמולוגית משפיעות על הקלות ועל המהירות של נסיעתה -אייתיתהמחויבויות הפרוצדוראלית והר

הן מבטאות את ההבדל בין שני המודלים הקוטביים של ההליך הפלילי שהוצעו .  של העגלה על המסילה

ישאף לאפשר נסיעה חלקה ככל הניתן  "השליטה בפשיעה"מודל   95.ידי פאקר ותוארו בפרק הראשון-על

תוך גילוי בטחון אפיסטמי רב בהליך והדגשת , ללא מכשולים מיותרים, של העגלה על גבי המסילה

זכויות 7ההליך ההוגן"מודל .   ית ענישתם של עברייניםהחשיבות של מימוש מקסימלי של תכל

תוך נקיטת בדיקות מדוקדקות , ישאף לנסיעה איטית ומבוקרת של העגלה, לעומת זאת, "הנאשמים

בין שני , רמת המחויבות המופגנת.  יותר של הראיות בשלבים השונים וכתנאי להמשך ההתקדמות

שתופגן רמת גבוהה ככל , קרואברמת המ.  קובעת את הקלות שבה מתקדמת העגלה, הקטבים האלו

תר מקרים שבהם תיעצר יהיו יו ,חפיםההגנה על  יותר של מחויבות פרוצדוראלית וראייתית לעקרון

ענישתם של יותר -הסיכון להרשעת חפים מפשע יקטן אולם במחיר אי.  העגלה בטרם הגעה אל הסף

 .ולהיפך.  עבריינים

קיימת בפני בית , משמוגש כתב אישום .המודל מאפשר לבטא גם את מובנה המקובל של חזקת החפות

חזקת החפות מצווה להתעלם .  ר לסףהמשפט הצהרה של המדינה כי יש בידיה לכאורה ראיות מעב

ממצב לכאורי זה ולהציב הנחה בסיסית בתחילת המשפט לפיה נמצאת העגלה בקצה השמאלי של הגרף 

רמה נמוכה של מחויבות .  ולחייב את התביעה הכללית להניעה את כל הדרך משם ועד לסף ההרשעה

(.  'בתשומת לב וכו, בכח אדם, בזמן)פרוצדוראלית עשויה להתבטא בצמצום המשאבים ההליכיים 

תוך , צמצום שכזה עלול לבטא נכונות לקבלה מהירה של המצב הראייתי הלכאורי שמציגה התביעה

:  ניתן להתבונן על מצב כזה בשני אופנים.  צמצום הכלים והאפשרויות שבידי ההגנה לעורר לגביו ספק

תוך הפעלת , חפות ועד מעבר לסףכהקלה על התנועה המהירה ממצב האפס של חזקת ה, כאמור, האחד

כאשר , לתאר נקודת פתיחה אחרת להליךננות השני עשוי אופן ההתבו.  בקרה פחות תדירה ומעמיקה

 . העגלה ממוקמת קרוב לסף מלכתחילה

אם בדרך  ,במצבים מסוימים מצווה שיטת המשפט על סטייה מאסטרטגיית הקצאת סיכוני המשגה

, רות אל שכם הנאשם את נטל הבאת הראיות ואת הנטל לעורר ספקשל יישום חזקות עובדתיות המעבי

קיימות דעות שונות ביחס לשאלה אם נכון לסווג כללים   96.ולעתים אף בהעברת נטל השכנוע אל שכמו

ניתן לכלול השפעה , בהתאמה.  או כחלק מהמשפט המהותי, אלה ככללים פרוצדוראליים או ראייתיים

מבלי לקבוע מסמרות .  והשלישית שנייהאו בגדרן של המחויבויות ה, נהזו בגדרה של המחויבות הראשו

להמחיש מצב זה במסגרת המודל כסטייה מחזקת החפות וכהצבת הנחה לפיה  יתןנ, בשאלת הסווג

מוטל , מכאן(.  נקודת הפתיחה ממוקמת בצד הימני של הסף)במצב האפס מצויות די ראיות להרשעה 

אם לעורר  -טיבו ורמתו של הנטל .  יע את העגלה שמאלה על גבי הצירעל ההגנה לספק ראיות כדי להנ
                                                           

95
 .לעיל 4.3פרק ' ר 
96
 .להלן 3.4יובא בפרק , בראי התיזה, תית של העברת נטל ההוכחה הסופי אל שכם הנאשםבסוגיה הבעיידיון מפורט  
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מגדיר את המרחק שעל העגלה לנוע  –ספק סביר בלבד או להוכיח את החפות לפי מאזן הסתברויות 

כי אלו משפיעים באופן ברור על גודלם היחסי של השטחים המסומנים , כצפוי, ניתן להיווכח.  לשמאל

 .בכחול ובאפור על הגרף

ככל , את השאיפה והיומרה הבסיסית לקדם את אידיאל ההגנה על חפים בהצגת המחויבויות הדגשתי

וזאת באמצעות הקצאת משאבים הליכיים וראייתיים רבים יותר , בד בבד עם אידיאל האמת, הניתן

חשובה זו מתבטאת במודל פונקציה (.  למחויבות השנייה והשלישית" הפוזיטיבי"הפן ) ומדויקים יותר

במצב .  הוודאות-לנוכח הקטנת רכיב אי –הן של האשמים והן של החפים  –בהצרתן של שתי העקומות 

מרחבי החפיפה בין העקומות .  משני צידיו של הסף, של כל אחת מן העקומות" זנבות"זה מתקצרים ה

מבטאת הנחה " שביעות הרצון"גישת .  מתאפשרת אבחנה טובה יותר בין חפים לבין אשמים.  קטנים

המודל משקף את הטענה .  אידיאלית של מימוש הפרדה מוחלטת או כמעט מוחלטת בין שתי העקומות

הבסיסית לפיה הפרדה שכזו איננה אפשרית מבחינה מעשית וכי לעולם תתקיים חפיפה בין שתי 

 .העקומות שאליה יש להתייחס בכובד ראש

-במסגרת המחויבות הפרוצדוראלית והמחויבות הראייתית" הפן החוסם"הגרף מבטא את , לבסוף

כביטוי לפונקצית הטיית סיכוני המשגה והמובן החזק של המחויבות להגנה על חפים , אפיסטמית

וביניהם פגמים חקירתיים ( או הצטברות של כמה מהם)החסימה עשויה לנבוע מגורמים שונים .  מפשע

וסף  מועדות אינטרינזית לטעות הגלומה בסוג הראייה; הראיהאו הליכיים וחשש כי אלו פגעו באמינות 

:  של אלכס שטייןבלשונו )ספק באשר לתחולה הקונקרטית של ההכללה שמציעה הראיה ;  "בטיחותי"

והיעדר אפשרות להסרת רכיב הסיכון או חוסר הוודאות  97;("אינדיבידואלזיציה מקסימלית"היעדר 

הדרך הפשוטה לתאר פועלה של פונקציה זו היא בהכבדה על   .במסגרת המשאבים ההליכיים הקיימים

נוסף של פונקצית הפונקציה  המודל מאפשר גם תיאור. תנועתה של עגלת הראיות ימינה על גבי הגרף

הוודאות ביחס לחפים -בהקטנת יסוד אי מדובר :והשלישית שנייההנורמטיבית במסגרת המחויבויות ה

(.  הרחבת העקומה הימנית)הוודאות ביחס לאשמים -ת יסוד איתוך הרחב( ת העקומה השמאליתצרה)

( פחות חפים יורשעו)התוצאה היא שבהינתן סף הרשעה נתון יקטן שטחו של התחום האפור בתרשים 

 (.יותר אשמים יזוכו)ואילו שטחו של התחום הכחול יגדל 

אינו משפיע על התמונה  פועלה של המחויבות לפיקוח ובקרה אפקטיביים לגילוי טעויות ותיקונן

האם ועד כמה ניתנת .  אלא מעורר את השאלה עד כמה תמונה זו הינה סטטית, המתוארת בתרשים

השאלה היא אם  , באופן ממוקד יותר?  התמונה שמייצרת שיטת המשפט לשינוי ושיפור בדיעבד

, הפיך-בלתי אותם המקרים המצויים בגדרם של השטח האפור והשטח הכחול בגרף באופן" כלואים"

של האפשרות לגרום ( או עצם קיומה)ה המחויבות מורכבת הן מהיקפ?   משם או שמא ניתן לחלץ אותם

לעיון מחדש במקרים שבהם נפלה טעות והן מן השאלה מהו סף השכנוע הנדרש כדי לשנות את 

   .התוצאה

חול בתרשים הקושי נובע מכך שאין מערכת המשפט יודעת מראש מהו תחום השטחים האפור והכ

ההכרעות  קרב כללב, ובפרט אין היא יודעת על פני הדברים אילו הם המקרים( שיעור הטעויות בפועל)

לעומת המקרים הנמצאים בחלקה האחר של העקומה , שנפלו בגדר אותם השטחים, השיפוטיות

ובקרה  המחויבות לפיקוח, על כן.  (הרוב הגדול של התיקים שהם)הרלוונטית שבהם לא נפלה שגגה 

                                                           
97
 Stein , סקירה מפורטת של התיזה של שטיין תובא בהמשך פרק זה, 4לעיל הערה. 
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, הן בהתייחס לשלב הערעור והן בהתייחס לשלב של בקשה לקיום משפט חוזר, לגילוי ולתיקון טעויות

כולל השטחים האפור או הכחול )תתבטא בהמחשה הגרפית כגודל השטח מתוך העקומה הרלוונטית 

יש לציין בנוסף .  של פסקי הדין, כזו או אחרת, שלגביו תתאפשר בקרה נוספת( אבל בהכרח מעבר להם

כגון שמירת ראיות וזמינותן של בדיקות ראייתיות )את השפעת ההיבטים ההליכיים והראייתיים 

זמינות של אמצעים מדויקים יותר לבדיקת אמינותן ההרשעות בדיעבד   (.מדויקות יותר כעבור שנים

 מאפשרת לזהות ביתר קלות ובטחון מקרים שקיימת הסתברות גבוהה להימצאותם בשטח האפור

 .הגם שלא את כולם, (הרשעות שווא)

מספר בעיות מתעוררות ביחס להחלת המחויבות הרביעית על שטח גדול , מבחינתה של מערכת המשפט

ראשונה היא בעיית .  במיוחד מן העקומות באופן המסביר את הגישה המצמצמת ביחס למחויבות זו

שאינה מאפשרת פתיחת אחוז ( אדם במשאבים הליכיים ובכח, בתקציב)המשאבים המוגבלים והעלויות 

יצירתה של ב קיים הכרחמשאבי המערכת אינם אינסופיים ולפיכך .  גבוה מן התיקים לדיון מחדש

למערכת המשפט אינטרס מובהק לקדם פרספציה  ,בנוסף.  ביחס להליכים שהושלמויחסית סגירות 

ם מעולים באבחנה בין אשמים מציג הישגי, בזכות קיום המחויבויות הקודמות, לפיה ההליך הפלילי

לקדם פרספציה  קיים אינטרס מערכתי, כלומר.  על חפים( אף במידה יתרה)ובפרט בהגנה , לבין חפים

מסר (.  כמעט אפסי וזניח –ולפי גירסאות מסוימות )לפיה השטח האפור בתרשים הוא מצומצם ביותר 

י של תיקים המיוצגים בעקומת שיעור משמעות כלפיזה ייפגע ככל שהמערכת תאפשר קריאת תיגר 

בעיית המשאבים  –משתי הסיבות הללו .  מצידו הימני של סף ההרשעה המסומן על הגרף, "האשמים"

שרמתו עשויה )פריורי -מחילה שיטת המשפט נטל א – אקספרסיבית-פרגמטיסטיתהמוגבלים והבעיה ה

.  ו של השטח האפור בתרשיםלשכנע כי לכאורה מצוי המקרה שמתבקש בו עיון מחדש בגדר( להשתנות

כאשר רמת המחויבות לפיקוח ותיקון טעויות הינה נמוכה עשוי שיעור התיקים בהם נערך עיון מחדש 

  .להיות קטן יותר אפילו מן השטח האפור בתרשים( במונחי השטח היחסי שמימין לסף ההרשעה)

תמונת חפיפה מסוימת בין שתתקיים  ראוימבחינה נורמטיבית , ציינתי גם שלפי הגישה התועלתנית

מיקום סף ההרשעה ותמונת .  ויחס רצוי בין השטח האפור לבין השטח הכחול על גבי הגרף, העקומות

לפי הגישה התועלתנית מערכת .  תועלתנית-הגרף הנובעת ממנו מבטאים את הבחירה החברתית

 :את בהסתייגות אחתז.  לאחר שנקבעה כרצויה, זו המשפט אינה צריכה להשקיע בשינויה של תמונה

 .שטח האפורב מקרה המצויבאופן מפורש  זהההיא אינה רשאית לגלות אדישות כאשר היא מ

שיוכלו לקיים  מחוץ למערכת השיפוטיתקיימת כפי שהוסבר חשיבות מכרעת לקיום מוסדות ומנגנונים 

קיימת חשיבות .  בקרה לאיתור תיקים שקיים חשש קונקרטי להימצאותם בשטח האפור המסומן בגרף

 ציבוריות ותקשורתיות, אקדמיות -פורמליות -גם ליוזמות חיצוניות ובלתי

 הן.  אינן באות לידי ביטוי עצמאי בתרשים הממחיש מחויבות האקספרסיבית והמחויבות המוראליתה

ובכל , להשפיע באופן משמעותי על חיזוקן או החלשתן של ארבע המחויבויות הקודמות עשויות

המשפיעות בעקיפין על כל ההיבטים " מחויבויות-מטה"ניתן לראותן כ.  ההקשרים שהוסברו עד כה

 .שתוארו עד כאן
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 ראיות מדעיות - "צבר המחויבויות"המחשת פרספקטיבת   4.4

ופורנזיות ככלים לבירור האשמה הפלילית ולביסוסן של הרשעות יכול לשמש השימוש בראיות מדעיות 

 ".צבר המחויבויות"כהמחשה מצוינת למודל 

הרפואה המשפטית , ההתקדמות בתחומי המדע והטכנולוגיה. למציאות המודרנית יתרונות רבים

בתהליך , תושיטות הזיהוי הפלילי מאפשרת לבתי המשפט כלים שלא היו קיימים בתקופות קודמו

, היכולת לבסס ממצאים על נקודות משען אובייקטיביות ועל רזולוציות ממוקדות יותר.  שיפור מתמיד

נגישותן של .  תורמת לביסוס רמת דיוק עובדתית גבוהה יותר ברבים מן התיקים, להבדיל מהערכות

מת ושל ראיות מדעיות ושל שיטות מחקר מבוססות תורמת ככלל לקידומם של אידיאל חקר הא

על כן זוכה הראיה המדעית לעתים קרובות למעמד מיוחד במשפט .  אידיאל ההגנה על חפים בד בבד

אך ישנו גם צד שני .  כעוגן אובייקטיבי שנוח ולכאורה בטוח יותר לבתי המשפט להיתלות בו, הפלילי

ם גם פוטנציאל מעמדה המיוחד של הראיה המדעית והנטייה המובנת לייחס לה ערך רב מייצרי.  למטבע

בביצוע לקוי , במתודולוגיה או בהנחה המדעית)מוגבר לטעות היכן שהראיה המדעית מבוססת על שגגה 

, בפרשנות מקצועית שגויה או שאיננה מספיק מדויקת, בטעות אנוש, מקצועי של הבדיקה-או בלתי

ם על הערכה מדעית עלולה לנבוע גם מהצגתם של היסק או קביעה המבוססי מועדות לטעותה(.  ב"כיוו

מסויג ומבלי לתת את הדעת על היתכנותן של חלופות נוספות העשויות -באופן בלתי, של הממצא

מאפשר תיאור מיטבי של ההתייחסות הדרושה לראיות " צבר המחויבויות"מודל . להסביר אותו

 .בראי המחויבות להגנה על חפים מפשע, מדעיות כמכלול

המחויבות הראשונה מתעוררת שאלה מרתקת אודות היחס שבין בהקשר   - המחויבות הראשונה

האם כל אפשרות שאין במדע כדי , כלומר.  מהבחינה המשפטית "הספק הסביר"לבין " הספק המדעי"

קושי נוסף נובע מכך ?  מבחינה משפטית" ספק סביר"לשלול מחייבת מניה וביה הכרה בקיומו של 

ש המדע לעתים קרובות בפוזיציה שבה הוא נדרש להדוף מצוי אי, שכעד מומחה המעיד בבית המשפט

לאור מעמדו .  סיוג או הצבעה על ספקות מצידה של ההגנה ביחס למסקנתו שלו, ניסיונות הפרכה

יש לזכור .  שבאמצעותו נבחן קיומו של הספק הסביר" מכשיר"הוא הופך למעשה ל, ויתרונו כמומחה

העומדים במישרין ובעקיפין בפני , ית ועל המוניטין שלושבעדותו העד גם מגן על חוות דעתו המקצוע

, נדרש בית המשפט לעתים קרובות להכרעה במחלוקת בין דעות והערכות של מומחים, בנוסף.  תקיפה

, סוגיה זו תנותח בפרק הבא.  כך ששוב מתחדדת שאלת מהותו של הספק הסביר בהקשר מיוחד זה

במגמה לאפיין את משמעותו של סטנדרט ההוכחה , אשונהלאחר הצגתו של הדיון הכולל במחויבות הר

ראיות מדעיות עשויות לעתים קרובות להקל על ההכרעה באמצעות האינדיקציה .  מעבר לספק סביר

, עם זאת.  כך גם במונחי חיזוקה של הנוחות המוסרית.  המובהקת לחפות או לאשמה שהיא מספקת

המשליכה גם על , ת בהקשר המחויבות הראשונהבמקרים הקשים עשויה להתעורר התלבטות מיוחד

, בשלב זה ארצה להדגיש את חשיבותן של המחויבויות הנוספות.  הנוחות המוסרית הנלווית להכרעה

 .לצד סטנדרט ההכרעה

המחויבות הפרוצדוראלית בהקשר של ראיות מדעיות הינה בעלת משמעות  -המחויבות הפרוצדוראלית 

פורנזי בולט במיוחד פער הכוחות שבין המדינה לבין -בהקשר של ניהול החקירה בהיבט המדעי  .רבה

.  בשלבים הקריטיים לאיסוף הראיות קיימת תלות חזקה בנווטם של המאמצים.  הנאשם7החשוד

קיימת חשיבות קריטית בקיום אפשרות הבדיקה , במהלך ניהול המשפט, בשלבים של בחינתם

האם הם ?  האם הם מומשו באופן הוגן?  האם הוקצו משאבי החקירה הדרושים  .הדקדקנית בדיעבד
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בהקשר לפעולות מסוימות עשויה להיות משמעות לנוכחות של מומחים ? ובאופן מלא, תועדו כראוי

, אלו שאלות המבהירות את חשיבות המחויבות הפרוצדוראלית  98.בשלב ביצוע הבדיקה, מטעם ההגנה

בשלב שלאחר הגשת כתב האישום הזכויות ההליכיות משמעותיות .  או טעות הטעיה, למניעת החסרה

האם היא :  היקפה של זכות העיון היא סוגיה משמעותית השנויה לעתים קרובות במחלוקת:  לא פחות

, התלבטויות, חלה לגבי חוות דעת סופית או גם לגבי טיוטות וניירות עבודה העשויים לחשוף ספקות

מתעוררות סוגיות כגון חובת , בנוסף  ?במקרים יוצאי דופן גם שיבוש, דה או בדיוקפגמים בשיטת העבו

אלו כמובן   99.כדי לאפשר ביקורת עליו בדיעבד, תיעוד צילומי וקולי של ביצוע תהליך הבדיקה

לרבות היקף החקירה הנגדית , בהמשך לכך מתעוררת סוגיית הקצאת המשאבים ההליכיים.  דוגמאות

היכן שנגלה לכאורה שהן עשויות לתרום להבהרה טובה יותר של  ב בדיקות נוספותהמתאפשרת וחיו

המחויבות הפרוצדוראלית מתבטאת הן בפן .  בהירות לגביה-הערכה שבמחלוקת או שנותרת אי

, והן בפן החוסם –של הרחבת המשאבים המוקצים באופן המסייע לקידום חקר האמת  –הפוזיטיבי 

ראיה או חוות דעת מדעית היכן שנמצאים פגמים בהבטחת זכויות הליכיות העשוי לשלול הסתמכות על 

 .והיכולת האפקטיבית לבחון את רמת הדיוק של הממצאים המוצגים

אפיסטמית הינה דרמטית עוד -חשיבותה של המחויבות הראייתית -אפיסטמית -המחויבות הראייתית

ככל שמוקצים משאבים לשיפור יכולת , תראשי.  היא מתעוררת בראש וראשונה בפן הפוזיטיבי.  יותר

בכח , בכמות האמצעים, מהשקעה במיטב הטכנולוגיה -החקירה במישור המדעי והפורנזי באופן כללי 

ניתן לקדם את חקר האמת ואת ההגנה על חפים  -בזמינותם של האמצעים הטובים ביותר , אדם מיומן

דרושה החלטה על אופן הקצאתם של המשאבים , שנית.  השקעה זו הינה לעולם יחסית.  מפשע בד בבד

הוק המתקבלות בשלב -הן בקריטריונים כלליים והן בהחלטות אד, הקיימים( והיקרים, המוגבלים)

ושל , לא מוגדרת במונחים של יחס שוויוני והוגןגם כאן הזכות של הנאשם איננה מוחלטת א.  החקירה

 .  סבירות ההחלטה בנסיבות העניין

ומהוה המחשה , אפיסטמית מובהק לא פחות-של המחויבות הראייתית" המובן החזק"או , הפן החוסם

ככל שראיה .  חשיבותו היתרה עומדת ביחס ישיר למעמדה המיוחד של הראיה המדעית.  פרדיגמאטית

ההחלטה לקבל את ".  הקרב הוכרע"במידה רבה , ת באופן המאפשר ממצא מובהקמדעית מתקבל

או למצער להשפיע באופן דרמטי על העמידה בדרישת ההוכחה מעבר לספק , הראיה עשויה להכתיב

מגלמת את ההכרה בסיכון " דרישות סף בטיחותיות"ההכרה במחויבות השלישית ובקיומן של .  סביר

לנוכח , לנוכח קיצורי דרך, מוטעה או רשלני בראיה מדעית, וש מוטההמיוחד למשגה לנוכח שימ

מדעיות שחסרה " ראיות"או על , חות דייןושאינן בט( מדעיות-או פסבדו)הסתמכות על הנחות מדעיות 

היבט זה של השימוש בראיות מדעיות מצדיק .  יכולת לאמוד את רמת הדיוק או אפשרות הטעות שבהן

-כי במסגרת המחויבות הראייתית, ראשית.  רך המחשה בהדגשת שני עיקריםאסתפק לצו.  עיון נרחב

במונחים )בתור שכזו " תיאוריה מדעית"מעמד של אפיסטמית מציב המשפט תנאי סף לעצם ההכרה ב

יש , יישום המבחן(.  כחריג לכלל הפוסל עדות סברה" )עד מומחה"ובמעמד של ( 7validityשל תוקף

                                                           
98

' דין בישראל בהם ניתנו הוראות לאפשר נוכחות של רופא משפטי מטעם ההגנה בנתיחה ר-לדיון בסוגיה ולסקירת פסקי 
 (.2005יולי ) 1, 410 הסניגור" השתתפות מומחה מטעם ההגנה בנתיחות לאחר המוות"טל ענר ותמר נבו 

99
הינה מצומצמת ומוגבלת למיעוט קטן מבין  או באודיו7במשפט הישראלי חובת התיעוד של חקירות חשודים בוידיאו ו 

זאת לא מתוך שלילת חשיבותו .  2002-ב"תשס, (חקירת חשודים)לחוק סדר הדין הפלילי  0סעיף ' ר.  העבירות הפליליות
יש לציין .  הכוונה היא להרחיב את החובה באופן הדרגתי.  המעשית הרבה של התיעוד אלא לאור מגבלות תקציב ומשאבים

וועדת )"סמך הודאת נאשם בלבד והעילות למשפט חוזר -במינוי שר המשפטים שדנה בסוגיות ההרשעה עלשהוועדה 
 22' עמ' ר.  הדגישה את חשיבות תיעוד הוידיאו כתחליף הכרחי לנוכחותו של הסניגור בחקירה, 36לעיל הערה , "(גולדברג

 .ח הוועדה"לדו
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ועשוי כשלעצמו לעורר את שאלת רמת הזהירות מפני חשש הטעות , שמעימ-איננו תמיד חד, להדגיש

אפיסטמית מתעוררת סוגיית -ויבות הראייתיתחבמסגרת המ, שנית.  ואת שיקול ההגנה על חפים מפשע

ומנגד אופן ההתייחסות אל פגמים המטילים ספק ברמת , התנאים לסמוך על דיוק הבדיקות שבוצעו

לאור היעדר יכולת לבצע הבדיקה " נזק ראייתי"תים גם סוגיה של בכלל זה מתעוררת לע)הדיוק 

דוגמאות אלה מלמדות על כך שהמדיניות השיפוטית עשויה לתאום רמות שונות של מחויבות (.   מחדש

שיטת .  להגנה על חפים מפשע בעצם הנכונות לקבל ראיה מדעית כתקפה וכלילתה בבסיס הראייתי

ומשתנות של מחויבות לעקרון ההגנה הן בפן הפוזיטיבי של מימוש המשפט נוטה לקיים רמות שונות 

 ".בטיחות"רצינות ו, האמצעים שברשותה והן בפן החוסם של תנאי תוקף

כדי ללמד על הרלוונטיות של המחויבות " החפות פרויקט"אין כ -המחויבות לגילוי טעויות ותיקונן 

במכלול הפעולות הצופות אפשרות עתידית  כך.  לגילוי טעויות ותיקונן בהקשר של ראיות מדעיות

לרבות שמירתן של ראיות פיסיות ופורנזיות וקיום , לביצוע בדיקות שאינן זמינות בזמן ניהול המשפט

חשיבותה .  מנגנונים הליכיים המבטיחים את האפשרות לקיום בדיקה מחודשת היכן שהדבר רלוונטי

דיעבד ספקות ביחס להגינותו של תהליך הפקת של המחויבות עשויה להתעורר גם כאשר מתעוררים ב

מצבים חריגים הנכנסים לגדר )הראיות המדעיות ששימשו להרשעה או ביחס לאמינות חוות הדעת 

 ".  חשש לעוות דין"העילה של 

לתהליך הדליברטיבי , המחויבות המוראלית מתייחסת כאמור להלך הנפש -המחויבות המוראלית 

, אציין לגביה דוגמה נפוצה.  על יישומן של כל המחויבויות הקודמותהיא חולשת .  ולחובת המאמץ

מצד אחד   .המתעוררת כל אימת שנדרש בית המשפט להכרעה בין עמדות מקצועיות של מומחים

ברצינות ובהחלטיות של , המשתדלים לשכנע בתוקף, ניצבים מומחה או מומחים מטעם התביעה

נות ההגנה להצביע על ספק או על אפשרויות של חפות סיוילנוכח נ, הממצאים או ההערכות שלהם

-המשתדל להצביע על אי, מצד שני ניצב מומחה מטעם ההגנה.  המתיישבות עם חוות הדעת המומחה

המעשי בתחום ולשלול או לסייג את תוקף חוות הדעת של  ניסיוןהתאמות לתיאוריה או ל-אי, דיוקים

עלם מן האספקט המוראלי המשפיע על כל דיון תלה, אני סבור, לא ניתן.  המומחים מטעם התביעה

קיימת רמת תלות גבוהה במידת הפתיחות מצד בית המשפט ובעצם הנכונות .  מבחינה מעשית, שכזה

לעתים קרובות ישנה נטייה .  תביעה ולהרהר בעמדותיהםלנקוט גישה ביקורתית כלפי מומחים מטעם ה

של , פריורית-א, תוך ייחוס רמה גבוהה יותר, סתשעדותם מגוי" שכירי חרב"לראות את מומחי ההגנה כ

חרף ההטיה המוסדית שעשויה להשפיע באותה מידה על )אובייקטיביות למומחים מטעם התביעה 

חוות שהנכונות של בתי המשפט לבחון טענות המופנות כלפי  אין זה מובן מאליו, באופן כללי(.  עדותם

אני סבור שקיימת השפעה משמעותית , במקרים הקשים.  דעת של מומחים מטעם התביעה תהא זהה

בהתאם למחויבות " הספק הסביר"למחויבות המוראלית שקיימת זיקה הדוקה בינה לבין יישום מבחן 

 .  הראשונה

ויבות האקספרסיבית בהתייחס לראיות מדעיות מתבטאת בעיקר המח -המחויבות האקספרסיבית 

קיים אפקט משמעותי של הצבת דרישות גבוהות של .  החקירה ומומחים, בהשפעתה על גורמי התביעה

ככל .  מתפשר-ומעל לכל יושר מקצועי ואישי בלתי, דיוק בתיעוד, קפדנות, רצינות ואחריות מקצועית

היא משפיעה על הסטנדרטים , שמעי בפסיקת בתי המשפטמ-שתביעות אלו מוצאות ביטוי חד

ככל .  וגם ההיפך נכון.  הסתרה או שיבוש, הטיה, היא מרתיעה מפני ניסיונות לקיצור.  והתמריצים

גם ללא קשר להשלכתן על בירור האשמה במקרה )שמגלה הפסיקה נכונות להבליג על חריגות 
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עלול הדבר להתבטא בריבוי , והים או פחות נוקשיםככל שהיא מציבה סטנדרטים פחות גב, (הקונקרטי

 .טעויות הנובעות משימוש לקוי בראיות מדעיות

 .  ניכרת היחסיות, בהתייחס לכל המחויבויות

 אלכס שטיין של עיון השוואתי וביקורתי בתיזות של לארי לאודן ו  4.42

הראויים להימנות  דיני הראיותשני ספרים חשובים בתחום התיאוריה של בשנים האחרונות יצאו לאור 

 הראשון הוא.  "צבר המחויבויות"על גיבוש טיעון  -במיוחד בהצבתם זה  מול זה  –כמקורות שהשפיעו 

לארי ל Truth, Error and Criminal Lawהשני .  אלכס שטייןל Foundations of Evidence Law הספר

 .  חשובה כשלעצמה, ומאתגרת יצירתית, כל אחד מן הספרים מציג תיזה מרתקת  100.לאודן

 -דסקריפטיביות ומעשיות , לוגיות -לתיזות של לאודן ושל שטיין הנחות בסיסיות משותפות רבות 

הרציונאל  המשותף העיקרי מצוי בהגדרת שתי .  בהתייחס לתהליך של חקר העובדות במשפט הפלילי

להשגת הדיוק המירבי בחקר המכוונת  פונקציה אפיסטמית  101:פונקציות מרכזיות לדיני הראיות

פונקציה נורמטיבית של ו;  ויות שמייצר ההליך המשפטי ככללהעובדות כפשוטו ולהקטנת שיעור הטע

בפן הדסקריפטיבי והלוגי .  עקרון העדיפות במשפט הפליליהיא המגלמת את ש, הקצאת סיכוני המשגה

זו של נגד -אולם בפן הנורמטיבי הן מהוות תמונת ,קיימות נקודות דמיון והשקה רבות בין שתי התיזות

ין שתי ב (interplay)הספרים מציגים גישות עקרוניות שונות בתכלית לעניין הגדרת היחס . ממש זו

 .הפונקציות הללו

לשם , ראשית. מחייבת התייחסות לשתי התיזות הללו מכמה סיבות" צבר המחויבויות"הצגת מודל 

בשיח האקדמי  "צבר המחויבויות"לשם הבהרת מיקומו של טיעון , שנית.  הוקרת חשיבותן והשפעתן

, מאחר והעיון הביקורתי בתיזות של לאודן ושל שטיין, שלישית.  הרווח ואת הפיתוח הנוסף שהוא מציע

הניסיון לחלוש על היחסיות :  משמש להמחשת תימות מרכזיות לחיבור הנוכחי, תוך הצבתן זו מול זו

פרספקטיבות שונות באופן קוטבי ביחס לאופן הראוי ;  ן תכליות ההליך ומגבלותיוההכרחית ביחס שבי

למחויבות להגנה על " המובן החזק"ההבדל בין ;  בהתייחס למחויבויות השונות, לניהולו של ההליך

 שנייהבמסגרת המחויבויות ה, במקביל, הן במסגרת המחויבות הראשונה ואף ביתר שאת -חפים 

 .תפיסות שונות ביחס לטיבה של הנוחות המוסרית הדרושה כדי להצדיק הרשעהוג וייצ;  והשלישית

.  שתי תיזות סדורות מאת שניים מחשובי ההוגים בתחום התיאוריה של דיני הראיות בני זמננומדובר ב

כל אחת מהן מגדירה אסטרטגיה .  של התיאוריה המשפטית "mainstream"-שתי התיזות הן חלק מה

לרעיונות המודגשים . בנוגע לקיום המחויבות להגנה על חפים מפשע בהליך הפלילישונה בתכלית 

מובנים  בטאותשתי התיזות מאני סבור ש.  בשתיהן ביטוי ונוכחות בולטים בשיח המשפטי האקטואלי

במשפט הפלילי ומאירות באור שונה את המחויבויות הנסקרות  מפשע שונים לעקרון ההגנה על חפים

מהווה פלטפורמה אנאליטית לעיון ביקורתי " צבר המחויבויות"תיזת , הכיוון ההפוך מן. חיבור זהב

 .בשתיהן

                                                           
100
 .4לעיל הערה  
101

הם עוסקים בכללים שהם .  פורמלית-בלתי, בהגדרה מהותית" דיני הראיות"של  שני המחברים מגדירים את המטריה 
genuinely evidential ,מטריה זו .  ומקורם ברציונאל הנוגע לאחת משתי התכליות החולשות על חקר העובדות במשפט

י ביסודם רציונאל הרי לאמיתו של דבר מצו, "דיני ראיות"מובחנת מכללים שהגם שהם מסווגים באופן מסורתי כחלק מ
 . אפיסטמי-המבוסס על ערך שאיננו הוכחתי, אחר
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בין המטרה האפיסטמית של ההליך הפלילי ושל דיני  היחסהשאלה שבמוקד הניתוח היא שאלת 

(.  לנוכח תכלית ההגנה על חפים מפשע)הראיות לבין המטרה המוסרית של הקצאת סיכוני המשגה 

הוא   102.של מומחה לאפיסטמולוגיה מזווית ההתבוננות ת היחס בין התכליותלניתוח שאללאודן ניגש 

.  של דיני הראיות (foundational)מגדיר את תכלית השגת הדיוק העובדתי המירבי כתכלית היסודתנית 

הסייג היחידי .  כל אורכו למימוש המירבי של תכלית חקר האמתהוא מתאר הליך שצריך לחתור ל

ובשלב  ,ום ההליךבתבשלב הערכת הראיות לשיטתו המתבטא בפונקציה הנורמטיבית  ניכר  והמסוים

כל  .שיעור סיכון קביל ומוגדר להרשעת חפים מפשעלשיטתו לקיים  נועדהכרעה הסטנדרט  .זה בלבד

הליך הם לדידו של לאודן אורך כלל או מדיניות הנוטים להגביר את הסטייה מערך האמת מעבר לכך ל

הם מנוגדים לאסטרטגיה רציונאלית של חקר האמת ולפיכך הם מחייבים ".  חשודים אפיסטמית"

ראייתית -טיעונו של לאודן הינו בבחינת התקפה רבתית על המדיניות המשפטית  103.הצדקה מיוחדת

ועל הכללים " הוכחה מעבר לספק סביר"של  מופנית ביקורתו כלפי סטנדרט ההכרעה בפרט .הקיימת

השיטה , לגישתו.  ם את בסיס המידע שבפני השופט או המושבעים ואת עקרון חופש ההוכחההמגבילי

מקומה של פונקצית ההטיה של סיכוני המשגה לשיטתו   104.הנוהגת פגומה מיסודה כשיטה אפיסטמית

יש להגדיר באופן אובייקטיבי ונוקשה פונקציה זו .  יחידההיא מייצרת מחויבות אחת ו.  הינו נקודתי

שיעור סיכוני המשגה הנקבע מראש שליטה אפקטיבית על מימושו בפועל של  קייםעל מנת ל, הניתן ככל

 .ידי כך לייצר קוהרנטיות ואחידות-פשוטה ליישום ועל, על ההגדרה להיות נהירה.  כהכרעה חברתית

בתיאור  גם משלימה לה, אך מנקודת מבט אחרת)גישתו של שטיין הינה הפוכה לגישת לאודן 

, לדידו של שטיין התכלית האפיסטמית הינה הכרחית ומובנת מאליה  105(.בטות של השיח הרווחההתל

נקודת המבט של שטיין מושפעת .  של חקר העובדות השיפוטי" ספינת הדגל"אך אין היא כשלעצמה 

 שקלולהכפפתן של זכויות יסוד ל מן הרעיון הנגזר השוללות המדינה הליברלית סבאופן ניכר מתפי

, שטיין מדגיש שהיכולת להשיג את התכלית האפיסטמית היא לעולם מוגבלת 106.תני הרגילהתועל

המועדות לטעות והסיכון האינהרנטי הנצמד לכל החלטה , הוודאות בהם פועל המשפט-אילנוכח תנאי 

פוליטית של הקצאת סיכוני -לפיכך הוא מזהה דווקא את התכלית המוסרית.  הקשורה לחקר העובדות

 ,לשיטתו של שטיין.  להתנהל, על כל שלביו, לית היסודתנית שלאורה על ההליך הפליליהמשגה כתכ

הפונקציה הנורמטיבית של הקצאת סיכוני המשגה נוכחת ומתבטאת בכל החלטה הנוגעת לטיבו 

לכל אורכו של הליך ההוכחות נוכחות הן .  ולאיכותו של בסיס המידע שעליו נסמכת ההכרעה השיפוטית
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 ,LARRY LAUDANבין ספריו החשובים .  איננו משפטן אלא פילוסוף של המדע ואפיסטמולוגי, יש להדגיש, לאודן 

PROGRESS AND ITS PROBLEMS (1977)  ;LARRY LAUDAN, BEYOND POSITIVISM AND RELATIVISM (1996).  
.  הבסיסית של לאודן הינה שתכליתו של המדע הינה לספק תיאוריות המבטיחות יעילות מירבית בפתרון בעיותעמדתו 

התיאוריה הטובה ביותר איננה בהכרח זו המגובה יותר מבחינה אמפירית אלא זו המספקת פתרונות קונספטואלים רבים 
התיאוריה שלו .  על תכלית המשפט הפלילי הינה דומהאין להתפלא אפוא שהשקפתו .  יותר תוך מזעור אנומליות אמפיריות

 .מייצגת חיפוש אחר פתרון עקבי הנמדד בראש וראשונה ביעילותה של המערכת מבחינה תוצאתית
103

כגון הרצון להגן על ערכים , הליך לשהצדקה מיוחדת הינה הצדקה המבוססת על ערך חיצוני לשתי התכליות הבסיסיות  
אלו לשיטתו של לאודן חריגים .  "nonepistemic policy values"לאודן מכנה שיקולים אלו   רותחברתיים או על זכויות אח

 .246, 2, 4לעיל הערה , Laudan.  סוג בפני ערך חברתי אחרבהם ערך האמת נ, מצומצמים ויוצאי דופן
104

ב מייצרת שיעורי "ביסוד המתקפה של לאודן ניצבת הטענה כי הגישה הראייתית החולשת על המשפט הפלילי בארה 
אלא שהכללים שלפיהם פועלת השיטה הם עצמם , אין מדובר בטעויות הקורות מעת לעת באופן בלתי נמנע.  טעויות עצומים

 .  1, שם.  הגורמים לטעויות המרובות
105

הדיון הביקורתי של רונאלד ' פיה ניתן לראות את גישות לאודן ושטיין כגישות משלימות זו לזו רלפרספקטיבה נוספת ל 
Ronald J. Allen, Laudan, Stein, and the Limits of Theorizing about Juridicial Proof, 29 LAW AND 

PHILOSOPHY 195 (2010) (להלן  :"Allen, Laudan, Stein and the Limits") 
106

הצעתי להגדיר את המובן החזק למחויבות , כזכור.  רק השלישי לעיל כלל דיון נרחב ברקע העיוני והפילוסופי לגישה זוהפ 
" תורת הזכויות"של רולס ומ( ותיאוריית האמנה החברתית" )הצדק כהגינות"להגנה על חפים מפשע כנגזרת ממונחי תורת 

התועלתנות שבבסיס זיהויה של התכלית הנורמטיבית -ברליים מסייגילהתייחסותו של שטיין אל השורשים הלי. של דבורקין
 .46, 4לעיל הערה , Stein' של דיני הראיות ר
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בכל הקשר של יצירת הבסיס .  יבית ומשלימות זו את זופיסטמית והן הפונקציה הנורמטהפונקציה הא

 Morality picks up" :כניסוחו הקולע, הראייתי גלומה באופן אינטרינזי ההקצאה של סיכוני המשגה

what the epistemology leaves off".
בין שני העקרונות שבבסיס דיני הראיות " אינטרפליי"ה  107

 .ובא לידי ביטוי כל העת מתקיים

ההבדלים בין שתי התיזות מצטברים ומתנקזים לכדי מחלוקת ביחס לתכלית ולאסטרטגיה היסודתנית 

בכפוף לסייגים ומגבלות , "מנוע אפיסטמי"האם הוא בראש וראשונה : החולשות על ההליך הפלילי

או שהוא מונע מיסודו מתכלית נורמטיבית ( גישתו של לאודןכ)ממוקדים ומוגדרים היטב , מסוימים

מצד :  המחלוקת בין הגישות מבטאת גם הבדלים בהשקפת המוצא.  בלבד" מסייגת"שאיננה ייחודית 

ולעומתה גישה הנוטה אמנם , האפיסטמית יומרהאחד גישה המפגינה רמת אמון ובטחון גבוהה ביותר ב

 מגלהובכל זאת , קר האמת במונחים הגיוניים ופרקטייםלבטחון בסיסי באפשרות של הגשמת ח

התייחסות אל בארחיב מעט , על שום חשיבותן.  יומרה זו על מסויגת-הבלתי ת ביחס להסתמכותוספקנ

 ".צבר המחויבויות"לאור תיזת  נתחןואכל אחת מן התיזות 

קצית הקצאת סיכוני והגבלתה של פונ" מנוע אפיסטמי"ההליך הפלילי כ -לאודן התיזה של   4.42.4

 המשגה

ביקורת  מציגהדרושה מאחר והיא , גם אם תמציתית, הצגה מפורטת והוגנת של התיזה של לאודן

עמדתו של .  והתיזה שבבסיס החיבור הנוכחי בכללותו" צבר המחויבויות"משמעותית כלפי טיעון 

, בלבד( סטנדרט ההכרעה" )מחויבות הראשונה"לאודן קושרת את המחויבות להגנה על חפים מפשע ל

שונה גם ביחס למחויבות הרא.  תוך כפירה נחרצת בעצם הגדרתן של כל חמשת המחויבויות הנוספות

את התיזה הקוהרנטית והסדורה , אפשר, ספרו של לאודן מציג.  היא מציגה פרשנות שונה בתכלית

העיון הביקורתי בטיעוניו העיקריים של לאודן , דווקא על שום כך.  ביותר כנגד תיזת צבר המחויבויות

ודן צולח את אם טיעונו של לא:  ניתן לומר כך.   מאפשר לחדד את תיזת המחויבויות ואת חשיבותה

 אוכל לספק מענהככל ש, ולהיפך, חיבור הנוכחיאזי נשמטת הקרקע תחת הטיעון המרכזי ל, הביקורת

 .מתחזק תוקפה של תיזת צבר המחיבויות, דן ולהצביע על הקשיים שבולטיעון של לאו

מועיל לנתח את התיזה של לאודן בהתייחס לשלושה רכיבים המייצרים יחדיו טיעון קוהרנטי בעל 

לאודן מבקר , כתיאור מצב נתון.  דסקריפטיביהרכיב הראשון הוא .  רציונאל מנחה מאד מסוים וברור

על כך שהיא מייצרת כמויות אדירות של תוצאות  צות הבריתארשל באופן נחרץ את שיטת המשפט 

אמור הוא תולה את כשלונה ה.  ועל כשלונה בהבאת עבריינים לדין וענישתם בפרט, שגויות באופן כללי

-אי, שאותו הוא תוקף בגין עמימותו, סטנדרט הספק הסביר:  של המערכת בשני גורמים עיקריים

הכללים הראייתיים שלפיהם ו  108;פרשנויותיו הסובייקטיביות והשרירותיות שהוא מייצר, בהירותו

יעונו בהמשך לט, לאודן.  שהם בעצמם לדבריו לעתים קרובות הגורמים לייצור הטעויות, פועלת השיטה

מדגיש את הסינון המוקדם שמייצר סטנדרט ההכרעה המוביל לכך שבפועל רובם של  109,של פוזנר

כאשר נגד אשמים רבים נוספים אין מוגשים כתבי , הנאשמים העומדים לדין הינם אשמים למעשה
                                                           

107
 .44, שם 
108

 this notion of proof is grievously inadequate, deliberately unclear, wholly …":  אלו ביטוייו של לאודן במקור 

subjective, and open to about as many interpretations as there are judges" ,Laudan , 60, 4לעיל הערה  ;
"abysmally unclear" ,1 'עמ ;"obscure, incoherent and muddled" ,הניסיון המצטבר של השימוש בסטנדרט ;  60' עמ

 .408לעיל הערה , Allen' רלביטוי זה . "unmitigated disaster" -התברר כ
109
 .לעיל 5הערה  
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יע מבלי שעניינם מג, "פקטו-מזוכים דה"ב מאות אלפי עבריינים "בכל שנה בארה, לדבריו.  אישום כלל

למצב בסיסי זה מתווספת לשיטתו בעיה של שיעור גבוה של זיכויים .  כלל לדיון והכרעה בבתי המשפט

כחוט השני לאורך ספרו של   110.התאמה בין פסקי הדין לבין העובדות לאשורן-ורמה גבוהה של אי

ה מן מעודדת זיכוי של אשמים במידה גבוהה בהרבהשיטה הקיימת  לפיהעוברת עוברת הטענה לאודן 

מערכת המשפט נכשלת באופן נחרץ לשיטתו .  חברתיתה העדפההצורך ובשיעור שאינו משקף את ה

 111.כמכשיר לגילוי האמת ולאכיפת דין כלפי עבריינים

לאודן מציב קריטריון בסיסי לבחינת יעילותו של ההליך הפלילי .  אנאליטיהרכיב השני בתיזה הינו 

 material)שמה או החפות המטריאלית או הממשית רמת ההתאמה בין הא:  כמכשיר אפיסטמי

guilt/innocence)  לבין האשמה או החפות הפרובטיבית(probative guilt/innocence) . כללים העל

מבחינה משפטית " נכון"לייצר רמת התאמה גבוהה בין זיהויו של פסק דין כ חולשים על ההוכחהה

 truth")  -קריטירון ה )לבין זיהויו כפסק דין נכון מבחינה עובדתית   "validity of verdict") -קריטריון ה )

of verdict".112  אלא שלדידו רמת המתאם ביניהן , גם לאודן גורס ששתי השאלות הן מובחנות זו מזו

מהנחות אלה עובר לאודן   113.מהוה את אבן הבוחן החשובה ביותר לאפקטיביות של ההליך המשפטי

המגדיר את היחס בין התכליות החולשות על הליך חקר העובדות במשפט  להצעת המודל האנאליטי

של "( עקרון-מטה"או )התכלית הראשונה והעיקרית החולשת על ההליך מבוססת על קריטריון .  הפלילי

כשיטה הרציונאלית ההכרחית לשיפורה המיטבי של העמדה , איסוף מידע רלוונטי רב ומלא ככל הניתן

גילוי  מתנהל לאור תכלית אחת ויחידה של חתירה למיצוי חקר האמת ותוךשלב זה .  האפיסטמית

לאודן מבקר .  כלומר ללא העדפה  כלשהי של סיכון משגה מסוג אחד על פני האחר, אדישות לתוצאה

את המצב המשפטי הקיים בטענה שהכללים שבאמצעותם מתנהל הליך ההוכחות אינם משרתים את 

.  לפיכך הם מבטאים אסטרטגיה שאיננה רציונאלית  114.("truth conducive"הם אינם )חקר האמת 

בחינה באמצעות , לאחר מיצוי של איסוף המידעפונקצית חלוקת סיכוני המשגה צריכה להתבטא רק 

 .אם הראיות מגיעות כדי הסף הראייתי המוגדר לצורך הרשעה

של ההליך  ראייתו צות לנוכחנחו שתי רפורמותשטוען לאודן .  נורמטיביהרכיב השלישי בתיזה הינו 

והגדרתו מחדש של " הספק הסביר"ביטולו של סטנדרט :  בראש וראשונה, הפלילי כמכשיר אפיסטמי

של " רצוי"סטנדרט ההכרעה כסטנדרט אובייקטיבי המגלם באופן אחיד וברור את השיעור החברתי ה

                                                           
110
 Laudan , 48-43, 4לעיל הערה. 
111
 .00, שם 
112

האמת "השיח השיפוטי הרווח אכן מבטא שאיפה לרמת זהות גבוהה בין .  בהקשר זה נדרשת אבחנה בין שתי שאלות 
ליחס ישיר בין קריטריון האמת לבין מרה אפיסטמית ומבטא יהוא ובמובן זה " האמת העובדתית" לבין" המשפטית

מצדיק השיח סטייה מודעת מן  -הוכחתיים -ומשיקולים חוץ -רק במקרים חריגים ויוצאים מן הכלל . קריטריון התוקף
אנטומיה של יחסים  –אידיאל חשיפת האמת ועקרון הגנה מפני הרשעת שווא ", דורון מנשה' ר. השאיפה לחקר האמת

פסק דין של זיכוי במשפט זאת יש לזכור שעם   .ואסמכתאות הנזכרות שם( 2004) 648-640, 600' א קרית משפט" מסובכים
אמת "לא נכללת בו פרופוזיציה של , כלומר. פלילי ברוב המקרים אינו מתיימר לקבוע שהנאשם לא ביצע את העבירה

במובן זה פסק .  וזאת בלבד, הוא קובע שאשמת הנאשם לא הוכחה ברמה הדרושה ."אמת משפטית"ואף לא של " עובדתית
".  האשמה המטריאלית"לבין " האשמה הפרובטיבית"מתוך אבחנה בין שאלת , ומתחייב" נכון"ת  דין מזכה עשוי להיו

 ".עובדתיתהאמת ה"בין ל" משפטיתהאמת ה"אבחנה זו שונה מן האבחנה בין 
113
 Laudan , 42-46, 4לעיל הערה 
114
 .440-420, 1, שם ."truth thwarting"ואף  
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והפרוצדורה החוסמים מידע מאת וביטול רובם המוחלט של כללי הראיות ; סיכון להרשעת חפים

   115.המושבעים ומגבירים את נטיית ההליך להוביל להכרעות שגויות

הביקורת כלפי חסמים ראייתיים והביקורת כלפי סטנדרט  -בין שני חלקיה של התיזה של לאודן 

, ההוא תוקף את אופן הגדרת ,חיבור הנוכחיבמונחי ה.  קיימים קשרי נביעה ותלות הדוקים -ההכרעה 

ובהמשך לכך הוא שולל את עצם קיומן של המחויבויות  "המחויבות הראשונה"הבנתה ויישומה של 

 (.וגם הנוספות)והשלישית  שנייהה

 (השלישיתו שנייההת יובמחויבו" חוסם"הפן ה)ביקורתו של לאודן על חסמים ראייתיים   4.42.4.4

ים החוסמים מידע ם של כללים פרוצדוראליים וראייתיאציג תחילה את ביקורתו של לאודן על קיומ

 :  הביקורת מבוססת על ארבעה טיעונים מרכזיים.  מאת קובעי העובדות

אין כל מקום לאבחנה בין האפיסטמולוגיה המשפטית לבין האפיסטמולוגיה בתחומי אחרים  .א

אוניברסאלית על  משפטיים קיימת הסכמה-בתחומים חוץ.  לשחזרן ניסיוןהעוסקים בחקר עובדות וב

כשם שהיסטוריון לא היה מעלה על דעתו להתעלם .  כך שיש לשאוף לאיסוף מירב המידע שניתן להשיג

אלא היה שואף לבדוק לעומק את )באופן מוחלט ממידע רלוונטי המתייחס לסוגיה שהוא חוקר 

.  טי במשפטכך אין הגיון בחסימת מידע רלוונ( מהימנותו ואת אופן השתלבותו עם המידע שנאסף

 116.תהליך חקר עובדות שכזה מביס את עצמו ומייצר כמות גדולה ומופרזת של טעויות

פריורית אם כתוצאה -ש כדי להחליט אובידי בית המשפט אין בדרך כלל את המידע הדר .ב

הערכה כזו איננה אפשרית מבחינה .  מקבלת הראיה הנוספת ההסתברות לשגיאה תגדל או תקטן

לאודן  .גם מאופן השתלבותה בפסיפס הראיות הכולל נלמדתראיה מנותה של המהי  117.אובייקטיבית

 של רוב כללי הפסילה הינן נטולות תמיכה אמפירית םהעומדות ביסוד המכלילות ההנחותטוען ש

תבצרו כמעין אך הכללי הפסילה מבוססים על טענות פסיכולוגיות שמעמדן מפוקפק .  ממשית

    118".מיתולוגיה עממית"

שאלו  טיעונים שנויים  אציין כבר עתה.  שלושת הטיעונים הללו הינם טיעונים אפיסטמולוגיים טהורים

נדמה שהעקרון הכללי לקבלת ראיות שמציע , יתר על כן.  ניתן להעלות נימוקים כנגדםשבמחלוקת 

 119.אף הוא אינו מאמץ את הנימוקים הללו במלוא כוחם, לסיכומה של הביקורת, בעצמו לאודן

                                                           
115

מתקשרים באופן הדוק לרעיונותיו של בנטהאם ולביקורת שהעביר בתחילת שלושת הרכיבים הללו לתיזה של לאודן  
אלא , זולת העובדה שבנטהאם לא ביקר את סטנדרט הספק הסביר)על שיטת המשפט באנגליה של התקופה  45 –המאה ה

 (. לשיטתו ידי חברי מושבעים ופרשנויות מוגזמות שלהן זכה-את אופן יישומו על
116
 Laudan , 426-421 ,4לעיל הערה  . 
117
 .20-24, שם 
118
 .422, שם 
119

 Where there is compelling":  בציטוט מדויק, לצמצם חסימתן של ראיות הינו במגמהידי לאודן -העקרון המוצע על 

evidence that a certain type of relevant and reliable evidence is likely to be misconstrued by jurors and where 

there is likewise evidence that such misconstruals are not readily susceptible of correction by judges' 

instructions and the arguments of opposing counsel, such evidence should be excluded"   .המבחן .  422, שם
המבחן מציב בכל זאת .  בנוגע לרציונאליות האפיסטמולוגית המוצע סותר מבחינה לוגית את הנימוקים הנחרצים של לאודן

( להבדיל מהנחות כלליות" )ראיות משכנעות"לצורך פסילה הוא מחייב .  מעבר לרלוונטיות, דרישה למהימנות סף של הראיה
-הערכה אאולם בכך נסתרת הטענה כי , כי הראיה עלולה להתפרש לא נכון וזאת אף כנגד הסברי השופט וטיעוני הצדדים

לגיבהם מידע שבכל זאת יתקיים  ם סוגיישנ .לטיעון של מידה נו של לאודן הופך אם כןטיעו.  פריורית כזו איננה אפשרית
 נדמהמבחינה מעשית  מחמיר את קריטריון הפסילה אך אפשר שהטיעון .הספק אפיסטמי לגביו באופן שיחייב פסיל

.  אפיסטמית-במסגרת המחויבות הראייתית" חוסם"צם ההכרה בפן ולא לגבי ע הבטחון-רוחב שולימתייחס לשהויכוח 
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מבקר את עצם הרעיון המצדיק פסילת ראיות לאודן . הטיעון הרביעי הינו החשוב והרלוונטי במיוחד

תוך נכונות להתפשר על חקר  הקטנת הסיכון להרשעת חפים) כפונקציה של הקצאת סיכוני המשגה

 לאודן שולל את התכלית.  קו פרשת המים המבדיל בין גישותיהם של שטיין ושל לאודן זהו  120.(האמת

 .  הנורמטיבית כעקרון החולש על קבלתן של ראיות מכל וכל

שיעור , שיטתו של לאודןל.  גישתו ביחס לסטנדרט ההכרעה ותכליתולבאופן הדוק  הטיעון קשור

יש לשים לב שזהו יחס נבדל מן היחס בין שני סוגי )בקרב כלל הנאשמים " רצוי"הרשעות החפים ה

שיעור זה מבטא את הרמה הרצויה של הגנה על  . פוליטית-כהכרעה חברתיתצריך להיקבע ( המשגים

על סטנדרט ההכרעה להיות מוגדר באופן המגלם .  חפים ואת מידת הנכונות להקצאת סיכוני המשגה

רצוי של הסיכון היחס ה קביעתמעבר ל.  תהמעשי הגשמתול( כמכלול ובטווח הארוך)שיעור זה ומביא 

לגישתו של לאודן אין ולא אמור , שאיפה לממשו באמצעות סטנדרט ההכרעההולהרשעת חפים כאמור 

יש לחתור למימושו ככל הניתן של   .ולעודד סוג משגה אחד על פני האחרלהיות שום תמריץ להעדיף 

חסימת .  חקר האמת באופן ניטרלי וללא התחשבות בהגדלה או הקטנה של הסיכון להרשעת חפים

נאשמים מפני סיכון הרשעת שווא מעניק בעצם ביטוי כפול לאותם ראיות מתוך רצון להגן על 

היא מקשה שוב על ענישתם של אשמים ומפרה .  עם קביעת סטנדרט ההוכחה מוצושכבר , שיקולים

 reigning in" :בלשונו, "יתר-העדפת"נוהגים מבטאים דיני הראיות ה  .את האיזון החברתי הראוי

distributional excess".121 

כללים ראייתיים ופרוצדוראליים המקנים של ורה ארוכה מבקר שלאודן  ,ד עמדה עקרונית זועל יסו

לנטרל ולבטל יתרונות דיוניים  גורס שיש לאודן 122.יתרונות דיוניים לנאשמים על פני התביעה

היתרון היחידי שראוי להקנות , כאשר כאמור, וראייתיים המוקנים לנאשמים לכל אורכו של ההליך

 123.א זה המגולם בסטנדרט ההכרעהלנאשם הו

 סבירהספק הביקורתו של לאודן על סטנדרט   4.42.4.4

בהצגת פרשנות מאד צרה גם , "הספק הסביר"לאודן מפנה ביקורת נוקבת לא פחות כלפי סטנדרט 

לאודן לנוכח  ידו שלהספק הסביר נכשל לד סטנדרט .למחויבות הראשונה במונחי החיבור הנוכחי

, הבעיה .עמימותו והיותו נתון לפירוש ויישום סובייקטיביים ולנוכח חוסר היכולת של מושבעים להבינו

פשוט  פייניואושבע השהמאלא , דרך לזכות הסס ומחפששל מושבע המ "מורך לב"איננה , הוא מדגיש

וברורה של הסטנדרט אובייקטיבית , בהיעדר הבנה משותפת  124.מתקשה להבין מה בעצם מצופה ממנו

בעיני .  נוצרת שיטת הכרעה עובדתית שאיננה אחידה ושלא ניתן לחזות באופן סביר את תוצאותיה

                                                                                                                                                                                
ידי לאודן בשורה התחתונה מחליש מן -המבחן המוצע עלאני חושב ש. הויכוח הוא על רמת החשש ועל אופן הסקתו

 .  טיעוניו בהיבט העקרוני ההחלטיות של
120
 .426, שם 
121

הוא מדמה .  להטיית סיכוני המשגה, המוגדרת, נכונותהשל " ספירה כפולה"לאודן מתייחס לכך כאל .  426-428, שם 
י אישחסכון  ו במקביל שלניהולתוך  זאת לרכישת ביטוח בריאות כולל ויקר שיכסה עלותו של ניתוח עתידי באם יידרש

 .422, שם.  התנהלות לא רציונאלית ובעיקר יקרה לשיטתו זו.  לאותה מטרה ממש
122

היעדר  ;היעדר זכות ערעור לתביעה על פסקי דין מזכים:  בשיטה האמריקאית, קרבין הכללים שהוא מב.  463-413, שם 
פריבילגיות המוקנות לנאשם כגון מסירת עדותו רק לאחר שנחשף לכל עדויות  ;זכות עיון מוקדם לתביעה בראיות ההגנה

 .  פסיקתם הנחייתם והיעדר דרישה לנימוק טעמי, ומגוון של כללים החלים על בחירת המושבעים ;התביעה
123
 .  418, שם 
124
 .12-15, שם 
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לאודן שיטה כזו אינה מקיימת עקרונות של הגינות ושל צדק ואינה מספקת בסיס לבחינת נכונותם או 

   125.של פסקי הדין (validity)תוקפם 

הן נקודות הביקורת והן הפתרון שמתיימר לאודן  -סטנדרט הספק הסביר וטעמיה   כלפיהמתקפה 

דווקא , מצד שני".  צבר המחויבויות"קריאת התיגר הסדורה ביותר כנגד תיזת  אתמייצגת  –להציע 

רכיבי הטיעון של לאודן לעניין אופן .  ממחישה את חשיבותה היא, ככל שהיא נכשלת, על שום כך

-הם האנטי, נקצית הקצאת סיכוני המשגה בסטנדרט הכרעה אובייקטיבי ובו בלבדתלייתה של פו

 ".צבר המחויבויות"תיזה לטיעון 

 :אלו הטיעונים המרכזיים של לאודן בהקשר זה

ומן רעיונות הפילוסופיים מןהאופן פירושו ויישומו של כלל הספק הסביר מנותק לאודן טוען ש .א

הוודאות "ממושג " הספק הסביר"את התפתחותו של מושג לאודן מדגיש .  שלאורם נולדהתכלית 

על יסודות , כביטוי המעגן את טיבה של הוודאות המעשית הנדרשת המשפט, "המוראלית

כפי שעולה מהדיון הנרחב המוקדש , אני סבור שטענה זו איננה מדויקת, בכל הכבוד  126.רציונאליים

 .להלן, החמישי לעבודהלמקורותיו ההיסטוריים של סטנדרט הספק הסביר בפרק 

מגוונות הוצעו לאורך השנים להגדרת הסטנדרט ולמבחני משנה שבאמצעותם וגישות שונות  .ב

ההגדרות מציעות קונספציות שונות מיסודן ביחס לפירושו של הסטנדרט .  ניתן להנחות את המושבעים

הגדרתו ימנעות מההפתרון הרווח של , כנגד זאת 127.ומעידות  על חוסר הבהירות והאחידות בהבנתו

הותרתו בעמימותו , הנוספת של הסטנדרט והעדפה שלא להנחות את המושבעים ביחס למשמעותו

אקט "לאודן מגדיר גישה זו כ  .לאו פתרון הוא -" מובן מאליו"ן הספק הסביר הוא וההנחה כי רעיו

יים שכלל אמפירחקרים ממוכיחים הניסיון המשפטי ו, הלכה למעשה לדבריו".  אולטימטיבי של ייאוש

עצימת עין את הותרתו בעמימותו מאפיין לאודן כ.  הספק הסביר איננו מובן ואיננו מיושם באופן אחיד

     128.שיטת משפט שאיננה הוגנת לדידו מייצר הסטנדרט.  כלפי הבעיה

                                                           
125

שיטה שאינה מקיימת סטנדרט הכרעה אובייקטיבי וברור .  ביקורתו של לאודן בנקודה זו נוקבת במיוחד.  60-62, שם 
, שם  ."this is a travesty of a system of proof"":  שערורייתית"אלא סטנדרט שהוא סובייקטיבי מיסודו מכונה בפיו כ

05. 
126

 .ספק הסביר היא זו של ברברה שפירוהתיזה המשפיעה והמקובלת ביותר לעניין זיהוי מקורותיו אלו של כלל ה.  66, שם 
Barbara Shapiro, To A Moral Certainty:  Theories of Knowldege and Anglo-American Juries 1600-1850, 38 

HASTINGS L.J. 153 (1986-7)  ;BARBARA SHAPIRO, BEYOND REASONABLE DOUBT AND  PROBABLE CAUSE 

. הפרק הבא יכלול דיון מפורט במספר פרשנויות ביחס לשורשי התפתחותו ותכליותיו ההיסטוריות של הסטנדרט  .(1993)
בו הסתייג מן .  Victor v. Nebraska 511 U.S. 1 (1994)יין ב בענ"דינו של בית המשפט העליון של ארה לאודן רואה בפסק

ומן הרציונאל של הסטנדרט המושבעים כסטייה ממובנו המקורי  לצורך הנחיית" וודאות מוראלית"ימוש בביטוי הש
 . 68' עמ.  הפילוסופי שבבסיסו

127
מידת בטחון המתאימה :  "ב"שכולן הועלו בפסיקה בארה, בין הנוסחאות המוצעות שלאודן סוקר ומבקר.  63-10, שם 

 abiding" ;"להסס לפעול (prudent person)ספק מן הסוג שהיה גורם לאדם אחראי " ;"לקבלת החלטות בחייו של אדם

conviction of guilt"; "ומשכלל , לאודן דוגל בגישה זו כמתאימה ביותר".  להסביר את הסיבה לקיומו7 לנמק ספק שניתן
להצביע על הסיבה הקונקרטית לספק ועל האלמנט יהיה ניתן לכך שדרישה ה.  על בסיסה את ההגדרה המוצעת על ידו

דיון מפורט בסוגיית דרישת   .התביעה הינה אינהרנטית לטבעו של מבחן הספק הרציונאליהבעייתי בקייס של 
 .  הארטיקולציה של הספק ייכלל בפרק החמישי להן

128
 .10-80, שם 
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רמת "לאודן מגדיר את מקור הבעיה בפרשנותו והבנתו של הסטנדרט במונחים המתרכזים ב .ג

צריך להתייחס באופן , באשר הוא, סטנדרט הוכחה   129.ר במצב דעתם של המושבעיםכלומ, "השכנוע

רמת "ולא אל , במונחי סף, כלומר אל טיבן של הראיות הדרושות ולדיותן, "ההוכחה"ברור אל 

כך נהוג בתחומי מחקר אחרים הנוקטים במונחים של דיות הוכחה שאינה מבוססת על ".  השכנוע

   130".ולא להקדים אותה, אוחר להוכחה[ אמור להיות]הבטחון הרציונאלי "שלאודן מדגיש .  וודאות

אלא להגדיר באופן  לאספקט של שכנוע תודעתילהתייחס כלל , לשיטתו, סטנדרט ההוכחה אינו צריך

ככל שבמקרה מסוים יקוימו  .מדויק ככל הניתן את הפרמטרים הדרושים לצורך הוכחה קבילה

ההתייחסות אודן מסביר של. מחויבים להכיר בכך כהוכחה כמספקת המושבעים7החוקרים, הפרמטרים

איכות ודרגת , שבה שאלת טיב, הינה תופעה ייחודית למשפט" שכנוערמת "אל ההוכחה במונחים של 

כלל הספק , במצב זה.  ההוכחה הופכת טפלה לשאלת רמת הבטחון והשכנוע הסובייקטיבי של המושבע

ההחלטה   .(pretext)אלא אמתלה  ("genuine standard of proof")ה הסביר איננו סטנדרט הוכחה למעש

   131.שרירותית נותרת אם לזכות או להרשיע

-השליטה דה :לשיטתו, סטנדרט שכזה אינו יכול לקיים את התכלית המרכזית הנתלית בו .ד

ים לאודן גורס שאין סיבה להבדיל בין המשפט הפלילי לבין תחומים אחר  132.פקטו בסיכוני המשגה

המבוסס על הגדרת היחס בין סוגי המשגה , המחייבים ניהול סיכונים והגדרת יחס או סף בטיחותי קביל

(False positive v. False negative.)  למעשה, השאיפה צריכה להיות למימושו של יחס זה. 

התבוננות יציע , להלן, שהדיון המפורט בפרק החמישי, מבלי להקדים את המאוחר, אדגיש כבר עתה

אציע .  תכליתו וההכוונה שהוא נועד לספק, מקורותיו, שונה בתכלית ביחס לסטנדרט הספק הסביר

ארבעת טיעוניו הללו של לאודן ינותחו .  בעמימותו, ואף את ההכרח, גישה המדגישה את היתרונות

 .ובספרותגם תוך התייחסות לעמדות נורמטיביות שונות בתכלית בפסיקה , יקבפרק הבא באופן מעמ

הרפורמה העיקרית שהוא מבקש לקדם הינה הגדרתו .  לאודן אינו מסתפק בביקורת על המצב הקיים

 :אלו עיקרי השינוי שהוא מציע.  מחדש של סטנדרט ההכרעה

הטלתו של נטל  אמצעותההגנה על חפים ב7את עקרון העדיפות בטאסטנדרט ההכרעה צריך ל   .א

במשפט  רמת הוכחה גבוהה ומשמעותית יותרבאמצעות דרישה לו ,ככלל, ההוכחה על שכם התביעה

עליו להיות ברור ומובן באופן המייצר רמה גבוהה של , חשוב לא פחות.  ביחס למשפט האזרחי הפלילי

עליו להיות מנוסח באופן שימנע מספקות מוגזמים או מדומים לחסום את הדרך , כמו כן. אחידות

   133.להרשעה

שאינו  סטנדרט אובייקטיביהוא יצירתו של  "The core reform"לאודן  ידי-השינוי המכונה על .ב

על הסטנדרט   .של רמת השכנוע שלהם" אנאליזה-מטה"השופטים לבצע מהמושבעים או מ דורש

                                                           
129

:  ביניהם, לאודן מדגים זאת בציטוט מונחים השגורים בפסיקה האמריקאית לתיאור הספק הסביר.  20, 84-82, שם 
"abiding belief", "satisfied conscience", "firm conviction", "sense of certainty"  . ביטויים דומים נפוצים גם

 .בפסיקת בתי המשפט בישראל
130
 .20, שם 
131

להדגיש שביקורתו זו של לאודן נקשרת במישרין אל שיטת המושבעים שבה אין כל חובת הנמקה של הכרעת יש .  24, שם 
שבה שופטים מקצועיים נדרשים לנמק את החלטתם לזכות או , שכלפי שיטת משפט כמו זו הישראלית אפשר.  הדין

 .מרוסנת יותר היתה ביקורתו של לאודן, לרבות בהתייחס לשאלת קיומו של הספק הסביר, להרשיע
132
 .01-03, שם  
133
 .84, שם 
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 ךא, נוסח הכרחי למבחן שכזה מחייבלאודן אינו    134.מתייחס במישרין אל הראיותלהגדיר מבחן ה

שמאד קשה להסבירן , אם יש בנמצא עדות או ראיות מפלילות"  (4  :שלוש הגדרות אפשריות מציע

ולעומת זאת אין בנמצא עדות או ראיות מזכות שמאד קשה היה להסבירן אילו , אילו הנאשם היה חף

מבחן המושאל מגישת הנרטיב של רונלד )  (2".  יש לזכות, ואחרת.  ש להרשיעאז י, הנאשם היה אשם

ואינך יכול להעלות על הדעת  (plausible)ע ביחס לראיות הוא הגיוני אם הסיפור שמציג התוב" 135(אלן

חשבו אם "  (6".  יש לזכות, אחרת.  יש להרשיע, כל סיפור הגיוני חלופי המתיישב עם חפותו של הנאשם

ידי התביעה שוללות כל היפותיזה סבירה שעליה אתם יכולים לחשוב והמתיישבת -העובדות שהוכחו על

  136".זכו –אם לא .  הרשיעו –אם כך .  אשםעם חפותו של הנ

דומות בקנה אחד עם הצעות  ותעול ןה  137.ת לכתומרחיק ןאינ -והשלישית  שנייהבפרט ה -הצעות אלו 

, ת היטב גם עם פירושים לסטנדרט הספק הסביר בפסיקה הישראליתומתיישב הן.  בספרות המשפטית

סופו ב, דומה מאד הניסוח השלישיש להלן נראה 138.בפרט בהתייחס להרשעה על סמך ראיות נסיבתיות

ומגישת  ונתן כהן'חיבורו המונומנטלי של גהמשגה הנלמדת מ) לפרשנות של שטיין, של דבר

ההצעה המוצגת  שכן, כבר כאן מצוי קושי של ממש בטיעון  139.(שהניח" ההסתברות האינדוקטיבית"

פרופורציה בין האופי הנוקב של -דיס קיימת, ראשית . מותירה תמיהות" ליבה של הרפורמה"כ

.  רדיקלי ואף איננו חדשני שאיננו, שהוא מציע שינויהביקורת של לאודן על כלל הספק הסביר לבין ה

שרבות , פרשנות מסוימת לסטנדרט הספק הסביר או הדגשה של מדובר בקריאה לאימוץ, למעשה

עון הוא כמובן לגיטימי אך נדמה הטי.  ואומצו אל השיח השיפוטישנים  המסוגה כבר הוצעו לאורך 

ומתייחסת למגמה , חשיבותו המעשית נותרת נקודתית.  שהוא מקיים הרבה פחות משהבטיח

ההגדרה או הינה שאין סיבה להניח ש שנייההתמיהה ה.  במשפט האמריקאי, אקטואלית משנית

הרציונאל .  כהסבר משלים ,עם סטנדרט הספק הסביר דור בכפיפה אחתתוכל לההנחיה המוצעת לא 

העיקרי לטיעון של לאודן בהקשר הזה הוא כי סטנדרט ההרשעה צריך לגלם מבחן רציונאלי המתייחס 

מדובר  ,אף בהיבט הזה.  אל טיב הראיות ללא התייחסות לרמת שכנוע סובייקטיבית או מוראלית

, בטיעון המבטא עמדה קיימת בשיח הרווח באשר למהותו או לפרשנותו של סטנדרט הספק הסביר

נשאלת השאלה אם בכוחה של ההגדרה המוצעת לרפא את , שלישית.  שהשיח המשפטי מתלבט לגביה

האם ההגדרה המוצעת אכן מייצרת בהירות באופן .  כל הקשיים שעליהם הצביע לאודן בביקורתו

יבהיר עד כמה הבעיה מורכבת וכי היא בא בפרק הון יהד?  הבנה ויישום אחידים, ל לפרשנותהמובי

                                                           
134
 .24-28, שם 
135

 Ronald J. Allen, Constitutional Adjudication, the Demands of Knowledge, and Epistemological'ר. 22, שם

Modesty 88 NW. U.L. REV. 436 (1993);  Ronald J. Allen, Factual Ambiguity and a Theory of Evidence, 88 

NW U.L. RW. 604 (1994)  . 
   .ב ביחס לסטנדרט ההרשעה בתיקים נסיבתיים"בהשאלה מהנחיות שיש להן ביטוי בפסיקה קודמת בארה, 26, שם 136
137

לעניין  4581שההצעה תואמת את הפרקטיקה ההיסטורית שנהגה גם במשפט האמריקאי עד לשנת  בעצמו לאודן מציין 
ב "לל בית המשפט העליון של ארהש   Holland v. U.S. 348 U.S. 121 (1954) –ב  . הנחיית המושבעים בתיקים נסיבתיים

 the instruction on circumstantial evidence is"תוך הבעת דעה כי , את השימוש בהנחיות בסגנון זה בתיקים פדראליים

confusing and incorrect"  .22-6, שם. 
138

אשר אינו פרי הדמיון , המתקבל על הדעת, ריאלי, קו הגנה ממשי"הפסיקה הישראלית מטילה נטל על הנאשם להציג  
ומציבה מבחן של אלימינציה של אפשרויות ( 4556) 384, 224( 1)ד מז "פ, מדינת ישראל' נ דמיאניוק 610722 פ"ע)" בלבד

צריכות הראיות להביא בדרך האלימינציה למסקנה האחת , מדוברכאשר בראיות נסיבתיות :  "חפות לנוכח מצרף הראיות
כדי לקבוע ממצא מרשיע , הווי אומר"  .(4502) 328, 322( 2)ד לב"פ ,דינת ישראלמ' מזרחי נ 821700פ "ע ."של אשמת הנאשם

יים מסקנה בהתק.  נדרש כי שילובן יוביל למסקנה מפלילה כמסקנה סבירה אפשרית יחידה, על בסיס ראיות נסיבתיות
' קייס נ 2462701פ "ע". דינו לצאת זכאי, שאין בה כדי הפללת הנאשם, שהיא ממשית ואינה דמיונית, סבירה אפשרית אחרת

הדיון המפורט בפרק החמישי ' ור(. 22.8.2000, ש"פורסם באר)יה 'לפסד דינה של השופטת פרוקצ 3פסקה  מדינת ישראל
 .טנדרט הספק הסבירלהלן בהתלבטויות הנוגעות לפירושו של ס

139
 L. JONATHAN COHEN, THE PROBABLE AND THE PROVABLE (1977).   
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.  נותרת חמקמקה גם לאור החיפוש המתמיד אחר נוסחאות מגוונות לביאור והנהרה של הסטנדרט

שהרי מה , ידי לאודן כאפשרות חוזרות ומעלות ממילא את אותם הקשיים-שלוש ההגדרות שהועלו על

אין סיפור הגיוני חלופי "או , "אשם7ראיות שמאד קשה להסבירן אילו הנאשם היה חף"של המשמעות 

אף אלו ?  "שלילת כל היפותיזה סבירה המתיישבת עם חפות"או , "המתיישב עם חפותו של הנאשם

.  אף אלו מבחנים הנתונים ליישום שאיננו אחיד.  של השופט או המושבע אנאליזהקביעות התלויות ב

גם אם תוך שימת דגש על המימד ) הספק הסביר רעיון הסרתדרכים אפשריות לבטא את אף אלו 

, ניסיונות הגדרה  אלו ורבים נוספים מסוגם הם בסופו של דבר מעגליים.  (אובייקטיבי-הרציונאלי

הדילמה שמייצרת התכלית הדואלית .  מבחן המוצעים ישנם יתרונות וחסרונות-כאשר לכל הגדרה ותת

 .נוכחת היטב גם לנוכח ההגדרות הללו, והחשש מפני שני סוגי המשגיםשל ההליך 

לאודן , בתמצית.  ומרכזי לתיזה שלו בכללותה הרעיון הבא שמציע לאודן הוא יותר רדיקלי .ג

ציה של הקצאת סיכוני את הפונק, באופן קונקלוסיבי ואף בלעדי, מבקש לתלות בסטנדרט ההכרעה

שום דבר מובן מאליו או מקודש בסטנדרט אין , לדבריו  .תיהתוצאת הגשמתההשליטה בה ו ,המשגה

כשיקוף של העדפה , בידי החברה לקבוע אותו, ממש כמו בתחומים אחרים.  במשפט הפלילי ההכרעה

  140.כסף נתון, רמת ההעדפה של סיכון משגה אחד על פני האחר צריכה להיקבע מראש.  נורמטיבית

כיחס בין ( במונחים הסתברותיים)רה ישירה של סף הרשעה לאודן מכיר בקיומו של קושי מעשי בהגד

הגדרת הסף בהתבסס על יחס כזה (.  nיחס זה מכונה על ידו )זיכויים של אשמים לבין הרשעות חפים 

השיעור היחסי של חפים המורשעים לעומת אשמים המזוכים תלוי מכיוון ש הינה תיאורטית לחלוטין

בין כלל  מפשע של החפים" שיעור הבסיס)" מלכתחילה לדין חפים העומדיםובהתפלגות בין אשמים 

  141.לכן אין כל אפשרות להבטיח יחס תוצאתי זה או אחר(.  הנאשמים שכנגדם מוגשים כתבי אישום

בין כמות הנאשמים החפים מפשע שיזוכו :  לאודן טוען שניתן להגדיר ולקיים יחס אחר, לעומת זאת

לאודן מסביר .  m –יחס זה מוגדר על ידו כ .  פים שיורשעובסיום ההליך לבין כמות הנאשמים הח

וללא תלות , אז נוכל לצפות מעשית 142,למשל ,אחוז 50שאם נגדיר את סף ההרשעה ברמת וודאות של 

יחס )לפחות תשעים אחוז מבין החפים מפשע ש, בקרב כלל הנאשמיםמפשע בשיעור הבסיס של החפים 

באופן שאינו נותן , mשל  גבוה מדי ש שיש להיזהר מהגדרת יחסלאודן מדגי  143.יזוכו בפועל( 5:4של 

 .ביטוי הולם לנזקים הכרוכים עם זיכוי של אשמים

משמוגדר , יתר על כן.  כקביעה חברתית mסטנדרט ההרשעה חייב לבטא את היחס של מדגיש שלאודן 

אדישות לסיכון המשגה תוך גילוי יחס של , יש להחילו כסף אובייקטיבי נוקשה, הסטנדרט באופן הזה

יש .  טווח הארוךאופן כולל ובת הרצוי יתקיים ביוכך ורק כך שיעור הטעו.  הנותר במקרה הנתון

הוא אינו דוגל בהגדרתו של הסף , שהגם שלאודן דוגל בקביעתו של היחס הרצוי כיחס כמותי, להדגיש

                                                           
140

במונחי "  בעיה פשוטה"שהציע שההכרעה במשפט הפלילי מציגה , ון קפלן'עמדה זו הינה הד לטענתו של ג.  31, שם 
 .John Kaplan, Decision Theory and the Fact-Finding Process, 20 STAN.  התיאוריה הכלכלית של קבלת החלטות

L. REV. 1065 (1968)  .בפרק הבא ,וביקורתי, חס לסטנדרט ההכרעה תנותח באופן מעמיקגם גישתו של קפלן בי. 
141

קביעת סף הרשעה .  חפים מפשע ועשרה אשמים בלבד 10אם נניח שמלכתחילה מועמדים לדין , מהלדוג.  06-01, שם 
אולם אפילו אם כל האשמים . צפויה להניב הרשעה של ארבעה חפים מפשע( 4:40ליחס של  כביטוי)אחוז  50הסתברותי של 

גבוה בהרבה מן היחס של , 1:40אז יחס החפים המורשעים לעומת האשמים המזוכים יעמוד על , שהועמדו לדין יזוכו
ת את היחס בין הרשעות שווא אין שום דרך להבטיח תוצאתי, שלאור התלות בשיעור הבסיס, בצדק, לאודן מסיק.  בלקסטון

 .לבין זיכויים שגויים
142
 .20ש "ה, שם.  סף זה מוגדר במונחים של הסתברות שגיאה ולא במונחים של הסתברות בייזיאנית אפוסטריורית 
143
 .01-01, שם 
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שהעיקריים שבהם הם , מתוך הכרה בקשיים של הגדרה שכזו, במונחים של הסתברות נומרטיבית

ובפרט עצם הגדרתו של הסטנדרט במונחים , הקושי להעריך את רמת השכנוע במונחים הסתברותיים

   144.המייצרת את אותה סובייקטיביות שכלפיה ריכז לאודן את ביקורתו, של רמת שכנוע

כפי )לאודן מציע חלופות אפשריות להגדרת הסטנדרט בהתייחס לראיות האובייקטיביות  ,חלף זאת

באמצעות הוא מציע לבחון , לאחר מכן.  mהוא מציע לקבוע את היחס הרצוי של , בנפרד(.  שפורט לעיל

על ההגדרה האובייקטיבית של הסטנדרט להיות , כלומר.  את ההתאמה בין השניים ניסויים אמפיריים

ר מסוג זה ביחס לאודן עומד על הקשיים בביצוע מחק.  mכזו שתקיים בפועל את אותו שיעור רצוי של 

-הוא גורס שניתן להציע סדרה של ניסויים חוץ.  לתוצאות שמייצרת שיטת המשפט במישרין

לבחינה אמפירית של היפותיזה ביחס לשיעורי הטעות , כנהוג בתחומי מחקר אחרים, משפטיים

לית של אשחרף חשיבותה הקרדינ, כאן ראוי להעיר  145.שהגדרה כזו או אחרת של הסטנדרט תייצר

הרי שהדיון המוקדש לה בספר הינו מועט , שעומדת בליבה של התיזה של לאודן, וגיה מתודולוגית זוס

   146".פשוט"הנחה שהדבר  על סמך, ולמעשה הושאר לעיון ופיתוח עתידיים( פחות מעמוד אחד)ביותר 

קיימת מתודולוגיה  םהאמנ, בראש וראשונה:  סדרה של תהיות ומעורר על פני ון של לאודןעהטי

את המתאם ההיפותטי בין אופן הגדרתו של הסטנדרט לבין יחס או שיעור הטעויות  בססהמאפשרת ל

האם המורכבות של חקר העובדות , אפילו אם מניחים התאמה תיאורטית כזו, מעבר לכך?  שהוא ייצר

?  דרה כזועל שיעורי המשגה באמצעות הגמעשית -אפקטיביתשליטה של במשפט מאפשרת קיום 

האמנם מבחינה ?  של הרשעות חפים" השיעור הרצוי"האמנם ניתן להגדיר באופן קונצנזואלי את 

-המוצגת על)המתודולוגיה ?  נורמטיבית ראוי לעשות כן והאם זוהי אכן תכליתו של סטנדרט ההכרעה

על בסיסה  הלכת הנטענת-והיומרה מרחיקת( ידי לאודן באופן כללי וכקריאת כיוון תיאורטית בלבד

מיצוי מוחלט של פונקצית הקצאת  סיכוני המשגה באמצעות הגדרתו והחלתו של סטנדרט ההכרעה )

תוך גילוי אדישות כלפי הסיכון להרשעת חף מפשע בכל הקשר אחר של חקר , האובייקטיבי בלבד

היחס שבין .  דווקא הוכחה זו איננה מוצגת בספר!  טעונות הוכחההן ה –בכל הכבוד , (העובדות במשפט

אינו בהיר  -ההגדרה האובייקטיבית והשליטה בסיכוני המשגה -שני הפנים בהגדרת סטנדרט ההכרעה 

, לאודן בעצמו.  או למצער כאספירציה, ובכך נותר הטיעון המרכזי לתיזה תלוי על בלימה, די צרכו

חס להצלחתו של הגם שהוא מגלה אופטימיות רבה בי, מכיר בכך שמלאכתו לא הושלמה, ייאמר לזכותו

 147.עתידי המבוסס על העקרונות שאותם התווה פרויקט

לנוכח הרציונאל של הגדרת סטנדרט ההכרעה בהתאמה ליחס הרצוי בין סיכוני המשגה ולנוכח  .ד

להגדיר סטנדרט ראוי לגישתו של לאודן , גזירתו של היחס האמור משיקולים תועלתניים בעיקרם

.  ביחס לעבירות הפחות חמורות ("clear and convincing evidence"כגון מבחן של )הכרעה מקל יותר 

                                                           
144
 .03-20, שם 
145
 .28-23, שם 
146

עד כדי טענה כי ניתן לממש , ברור ללאודן mגם אם אופן חקירת והוכחת המתאם בין סטנדרט ההכרעה המוגדר לבין  
 .הרי שאין הוא מפורט בספר,  אפקטיבי של סיכוני המשגה-ניהול תוצאתי

147
 While we do not yet know whether there is any SoP that will meet all these":  20' בעמ, כך מסכם לאודן 

demands, we have considered several possibilities.  BARD [Beyond a Reasonable Doubt] fails on the first 

two counts, and possibly on the third.  Probabilistic standards fail the first two tests.  I described several 

prima facie plausible alternatives.  These satisfy the first two demands of clarity and objectivity.  Still, none 

can be deemed adequate until significantly more empirical research has been done on their frequency of error 

generation.  But at least we are now clearer about how to proceed"  



111 
 

 כאמור הוכחה משתנה בהתאם לחומרת העבירה והעונש הקבוע בצידה הינההרף  הגישה לפיה

 .אינהרנטית לפרשנותו של עקרון ההגנה על חפים במונחי התיאוריה התועלתנית

 הביקורת כלפי התיזה של לאודן לאור תיזת צבר המחויבויות  4.42.4

זת צבר המחויבויות ותימות מרכזיות המודגשות אחדד כעת את היחס בין התיזה של לאודן לבין תי

וכי רמת  "היחסיות ההכרחית"התיזה של החיבור מדגישה כהנחת מוצא את .  בחיבור הנוכחי

בעוד לאודן מקדש את הפורמליזציה , עדכן ולהשתנותהמחויבות להגנה על חפים נוטה בהכרח להת

הנתלית ביומרותיה של  רצוןהמסתייגת משביעות חית כהנוהתיזה .  והמאמץ להשיג שליטה ואחידות

, בעוד שלאודן מפגין חוסר שביעות רצון מן הכיוון ההפוך, המערכת לחקר האמת ומזהירה מפניה

הפרק השני הוקדש לאפיון .  לית ההגנה על חפיםזהירות והתחשבות של המערכת בתכ-בתיאור עודף

-עקרוניבשימת דגש על טבעם ה, לעקרון ההגנה "מובן חזק"מגבלת הענישה הדאונטולוגית ולגזירת 

תוך הדגשת התוצאות , בעוד שלאודן מקדם גישה של הקצאת סיכוני משגה על בסיס תועלתני, איכותי

שש מחויבויות מובחנות  של התיזה בהגדרת ליבה . הכלליות על פני הדאגה למקרה הקונקרטי

לאודן קוראת להסתמכות על רמת המחויבות להגנה על חפים מפשע בעוד התיזה של  המעצבות את

 שנייההמחויבויות ה:  תוך ביטולן של כל חמש המחויבויות האחרות, סטנדרט ההכרעה בלבד

 וכסטייה מן ההעדפה החברתית שמבטא סטנדרט ההכרעה "יתר-התחשבות"והשלישית נשללות כ

לנוכח , לגילוי טעויות ותיקונן כך גם המחויבות הרביעית.  (שנקבע כיחס התוצאתי הרצוי, mהפרת )

שיעור הטעות הקביל נובע מהחלטה  .של מימוש הקצאת סיכוני המשגה הלכה למעשה מטרההצגת 

 השקיע משאבים ומאמץהאחריות המוסרית ל שכנגדה פוחתת במשמע, חברתית מודעת ומושכלת

, המוראלית, הרלוונטיות והתוקף של המחויבות החמישית.  כצפוי ון השגיאות שאירעוקיר ותותילא

שהרי לאודן מתנגד בתוקף לשילוב מימד סובייקטיבי להחלטה אם הוצגו די ראיות כדי , נשללים

קטיבי תוך הפגנת ניטרליות או אדישות ביחס אוביי" סף"ביסוד גישתו הטענה כי יש להגדיר .  להרשיע

אל .  באופן דומה נשלל גם מקומה של המחויבות האקספרסיבית.  לאפשרות המשגה לנוכח יישומו

 .כאל אמתלה המכסה על המהות, המוטיב האקספרסיבי מתייחס לאודן בזלזול מופגן

אדגיש עיקרים במענה ".  המחויבויותצבר "המענה לתיזה של לאודן ממחיש את חשיבותה של תיזת 

ובדיון המעמיק במחויבות , המענה יתחזק בהצגתה של התיזה של אלכס שטיין בהמשך.  הנדרש

 .בפרק הבא, הראשונה ובסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

האמנם יכול לקיים :  ההסתייגות הראשונה מן התיזה של לאודן היא במישור המעשי והישיר .א

במשפט הפלילי לקיים את הפונקציה שהוא תולה בו ולממש שליטה אפקטיבית סטנדרט ההכרעה 

הצבעתי על קשיים מתודולוגיים ומעשיים .  אני סבור שהתשובה על כך שלילית?  בשיעור סיכוני המשגה

העליתי תמיהות בהתייחס לפער בין ההצעות המעשיות של .  לנוכח ההצעה, המתעוררים על פני הדברים

לבין היומרות  -שיח המשפטי הרווח המוצאות ביטוי משמעותי ב -סטנדרט ההכרעה לאודן להגדרת 

הסתייגויות אלו מתווספות לדיון בפרק השלישי לעיל בהצדקה ". שינוי"שהוא תולה בהרדיקליות 

בפרק הבא העוסק בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר אנתח כשלים .  התועלתנית לעקרון העדיפות

.  נוספים בהמשגת סטנדרט ההכרעה ככלי למימוש אפקטיבי של הקצאה כמותית של סיכוני המשגה
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רונלד אלן .  מעשית-מעוררת שורה ארוכה של קשיים מתודולוגיים ומתבררת כבלתייומרה זו , בתמצית

   hopelessly aspirational".148"  -כינה גישות מסוג זה כ

אל .  מחקרים אמפיריים עתידייםהצלחה של ב מה שהוא מציערתולה את הצלחת הרפולאודן 

, למעשה.  וללא הסבר מקיף לבדאופן כללי בהמתודולוגיה הדרושה לאותם מחקרים הוא מתייחס ב

שלא , ספינת הדגל הנורמטיבית המנחה את התיזה שלו בכללותה מבוססת על השערה מעורפלת

.  מדובר בנקודת תורפה מרכזית לתיזה. ועל הנחה שמחקר אמפירי עתידי אכן יצליח לאושש ,נבדקה

תליית :  "רת הנכונה של אלןלכך יש להוסיף את הערת הביקו. טעון הוכחהנותר הטיעון היסודי ביותר 

לאודן יכול היה לטעון נקודה .  מה מוצעתרהתקוה במחקרים אמפיריים עתידיים יכולה להציל כל פרוג

, מצד אחד:  וראוי לחדד  149...".זו ביחס להבנה הקונבנציונאלית של דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר

ייקטיבית לסטנדרט ההוכחה אינם שלושת הנוסחים המילוליים שמציע לאודן כחלופת הגדרה אוב

שונים במהותם מהצעות רווחות להנחיית המושבעים ודומות מאד להסברים המעוגנים בפסיקה ביחס 

מצד (.  בישראל, בפרט פסיקה המתייחסת להרשעה על סמך ראיות נסיבתיות)לטיבו של הספק הסביר 

ה של סטנדרט הספק הסביר ומימושה זניח: הוא תולה בשינוי זה של ההגדרה שינוי תפיסה מהפכני, שני

, אם הניסיון המשפטי המצטבר עד כה רב ספק.  של פונקצית שליטה אפקטיבית בשיעור סיכוני המשגה

גדרה דומים שיטת המשפט הישראלית הנוקטת בנוסחי ה.  תומך בתיזה ,של שימוש בהגדרות דומות

 .לטעון שהגדרות מן הסוג המוצע אכן מייצרות אחידות בהכרעה קשה.  יכולה לשמש כהמחשה

, המבוססות, ונתן כהן'הצעותיו של לאודן להגדרת הסטנדרט דומות מאד להצעות של ג .ב

למימוש  טריון איכותי זהיהוא מתיימר לקשר קר.  על הפרכתן של השערות חפות, בהשפעה בייקוניאנית

-לא ברור בין תיאוריית ההסתברות הפסקליאנית" אטנזש"זהו מעין .  הסתברותי-קריטריון כמותי

הקושי המתואר .  נית המובחנת ממנהאבייקוני-נומרטיבית לבין תיאוריית ההסתברות האינדוקטיבית

ואלי בהקבלה המוחלטת בין חקר העובדות קונספטקיים קושי   150.הינו עקרוני ומתודולוגי כאחד

בין , ללא כל אבחנה, ן מבקש לגזור גזירה שווהלאוד.  במשפט הפלילי לבין תחומי חקר אחרים

, טענתו של לאודן הינה.  משפטיים-האפיסטמולוגיה המשפטית לבין האפיסטמולוגיה בתחומים חוץ

מוגדר סף או תקן , שכפי שלצורך אישור תרופה לשימוש ולנוכח תכלית ההגנה על שלום הציבור, למשל

כך גם על סטנדרט ההכרעה במשפט להתבסס על אותו , דצריך לעמו -ורק בו  -אובייקטיבי נוקשה שבו 

האנאלוגיה   Genuine standard".151"זו בעיניו המשמעות של .  רציונאל ולקיים את אותה הפונקציה
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 Ronald J. Allen, Standards of Proof and the Limits of Legal Analysis (May 3, 2011). Los estándares de 

prueba y los límites del análisis jurídico, in Carmen Vázquez (ed.), PRUEBA CIENTÍFICA Y ESTÁNDARES DE 

PRUEBA (forthcoming). Available at:  (להלן  :"Allen, Standards") 
SSRN:http://ssrn.com/abstract=1830344 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1830344 ,אלן משתמש במונח .  41' עמ

ככל , עם זאת.  גישתו של לאודן אמנם מובחנת .ציונאליות ביחס לסטנדרט ההוכחהזה ביחס לגישות ההסתברותיות הקונבנ
 .הקשיים המעשיים והמתודולוגייםאותם דבקים אף בה , מרה להשגת השליטה האפקטיבית בשיעורי המשגהושמדובר בי

149
 Allen, Stein Laudan and the Limits , 408לעיל הערה. 
150

עיוני " ביקורות מסורתיות –' חלק א:  המודל ההסתברותי של דיני הראיות"שפירא רון ' לביאור נרחב של שתי הגישות ר 
כ עיוני משפט " הלוגיקה ההכרתית –' חלק ב:  המודל ההסתברותי של דיני הראיות"שפירא רון ;  208( ה"תשנ)ט "י משפט

בבחינת המידע החסר במקרה ומתמקדת " שלמות ראייתית"ההסתברות הבייקוניאנית מבטאת שאיפה ל  .414( ו"תשנ)
נוסחאות ההגדרה האובייקטיבית שמציע .  השלכתו על היכולת להסיק מסקנה ברמה הקרובה לוודאותאת הקונקרטי ו

אלא שגישה זו מבוססת באופן חזק על עקרון הכיסוי הראייתי הקונקרטי ועל .  לאודן תואמות ולמעשה נגזרות מגישה זו
הצעתו של לאודן מכאן לתרגם את .  ללא קשר להסתברות האשמה כפשוטה, הגלוייםהמחויבות לשלילת סיכוני המשגה 

זרה במהותה להנחות היסוד של , סיס מחקר עתידיעל ב, המבחנים הללו למונחי סף כמותי ושליטה על שיעורי המשגה
.  קשיים מתודולוגיים ,עירוב שכזה מייצר קושי עקרוני ולא פחות מכך. ליאניתאוחוזרת את הנחות ההסתברות הפסק הגישה

 .מדובר בשתי אסטרטגיות שונות בתכלית ובמהות בכל הנוגע לאופן הראוי לניהול סיכוני המשגה
151
 Laudan , 24, 36-32, , 4לעיל הערה. 

http://ssrn.com/abstract=1830344
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1830344
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והמדע , היא פוסחת על הבדלים חשובים שבין המשפט לבין אותם תחומי מחקר אחרים.  מעוררת קושי

העניין איננו , כפי שמדגיש רונלד אלן.  ההוכחה המשפטית הינה תופעה ייחודית ויוצאת דופן  152.בפרט

אלא בדיוק , בכך שחקר מדעי הוא מתוחכם מאד לעומת שיפוטים לגבי חיים היום יום שהינם פשוטים

 המחקר המדעי מתבסס על ניסויים שבהם ניתן לבודד נתונים ולבחון באופן נשלט השפעתו  153.להיפך

.  שיפוטים לגבי אירועי העבר אינם יכולים בדרך כלל להתבסס על בידוד נתונים שכזה.  של גורם מסוים

מכלול הגורמים המשפיעים על הערכת , כך לדוגמה.  כמות המשתנים והקשרים ביניהם מורכבים מדי

את התנאים  כך שלא ניתן לייצר מודל דדוקטיבי המכתיב, ושלובים זה בזה, מהימנותו של עד הם רבים

כך גם בהערכת יכולת קליטה של עד   154.ההכרחיים והמספיקים כדי להסיק שעדות היא מהימנה

שאלה המבוססת על מערך שיקולים  -והחלטה עד כמה ניתן לסמוך על התרחיש שהוא מתאר לפרטיו 

רעה ההערכה וסף ההכ".  שכנוע"במונחים של מידת ( גם)מורכב שאיננו ניתן להצרנה ובהכרח נבחן 

על , דעת אנושי-במשפט אינם תואמים לסטנדרטיזציה המדעית אלא מתבססים לעולם על שיקול

הבדל משמעותי נוסף הוא ביכולת של .  החיים הכולל הנלווים אליו ניסיוןההטיה והשפעת , העמימות

המדע עוסק בתחזית .  לבחינת ההיפותיזה ולאישושה, המדע להתבסס על ביצוע ניסויים חוזרים

ההכרעה .  הוא מסתמך גם על משוב מתמיד ביחס לתחזית ועל עדכונה בהתאם לצורך. דיתעתי

המורכבות המאפיינת את   155.העובדתית במשפט חסרה את הפריבילגיה של עריכת ניסויים מבוקרים

באותם מקרים , חקר העובדות במשפט מתבטאת גם בהיעדר קונקלוסיביות של הגורמים והמשתנים

.  נניח למשל שמוכח באופן ברור שעד מסוים משקר בפרט מהותי בעדותו.  אותםשבהם ניתן לבודד 

או לפסול את )עצם האיתור של הגורם הבעייתי מאפשר להסיק מסקנה אופרטיבית ולהתקדם , במדע

איתור השקר אינו מחייב מסקנה ביחס לשאר פרטי העדות , לעומת זאת, במשפט(.  תוקף הניסוי

 .  ההערכה אם ההוכחה עומדת בסטנדרט הדרוש ופעמים רבות רק מסבך את

                                                           
152
 ,Doron Menashe 'לדיון מרתק בשאלת הדמיון והשוני בין ההוכחה המשפטית לבין ההוכחה המדעית וההסבר המדעי ר 

Is Judicial Proof of Facts a Form of Scientific Explanation? A Preliminary Investigation of 'Clinical' Legal 

Method, 12 INTL. JOUR. OF EVIDENCE AND PROOF 32 (2008).   טוען שמבחינה קונספטואלית סוג ההיסקמשנה 
ת על בחינתן ושלילתן של היפותזות חלופיות המבוסס, ברפואה "האבחנה המבדלת" ינוהקרוב ביותר להוכחה המשפטית ה

האבחנה המבדלת .  ות נחרצתשלילת האפשרויות האחרות צריכה להי, במשפט הפלילי .עד שנותרים עם ההסבר הטוב ביותר
קבלה האת אותה ה הציע לאודן בעצמו, באופן מעט מפתיע.  שונה במהותה מן ההוכחה המדעית ומן ההוכחה המתמטית

הקבלה זו .  48, 412לעיל הערה , Allen, Standards,  ות שהעביר לטיוטת מאמר הביקורת של רונאלד אלןוזאת בהער, ממש
תואמת את הצעתו של לאודן להגדרת המבחן אמנם היא . אלא שהיא איננה משיבה על הקושי, הינה בהחלט סבירה יותר

את הצעתו לבסס את הגדרת הסף על יחסי  אבל היא אינה תואמת, המבוסס על שלילת היפותיזות המתיישבות עם חפות
בין ההוכחה במשפט לבין האבחנה בתחומי הרפואה הקבלה עצם הגם לגבי  מעלה הסתייגותרונלד אלן יש לציין ש.  המשגה

.  הוכחה המשפטיתהמאפיינים את דרישת האת המורכבות והעמימות ההכרחיים לדעתו איננה מכילה  השנייה. והכימיה
הדמיון .  חייו ניסיוןי המדע אין צורך בקבלת הסכמה מקובעי העובדות המושפעת מסך חוויותיו ובתחומאלן הדגיש ש

אבל הוא אינו ממצה את מלוא מורכבותה של ההוכחה , אמנם קיים" ההסבר הטוב ביותר"ואלי במונחי קונספטה
 .43, שם.  המשפטית

153
 Allen, Standards , 40, 412לעיל הערה. 
154
 .40-44, שם 
155

לרבות באמצעות , לביקורת כללית נוספת על ההקבלה בין חקר העובדות במשפט לבין חקר העובדות בתחומים אחרים 
 Peter Murphy, Evidence, Proof and Facts: An Introductory Essay, in Peterגם ' ר" תחזית"כלים ניסויים ל

MURPHY, EVIDENCE PROOF AND FACTS: A BOOK OF SOURCES 1-26 (2003). מרפי מעלה שתי הסתייגויות חשובות  .
קיים :  למשל)הראשונה מדגישה את ההבדל בין הערכת הסתברות של מאורע עתידי לבין השאלה מה אירע באירוע קונקרטי 

לבין בחינת השאלה אם ומתי נפטר , הבדל עקרוני בין הסתמכות על מתודולוגיה ניסויית לצורך הערכת תוחלת חיים כללית
חקר העובדות במשפט נדרש בהכרח .  בניבוי הסתברותי, בעקרון, אינו עוסקחקר העובדות במשפט הפלילי (.  מסויםאדם 

כפי . ישימותן במקרה הקונקרטי אך זאת בדגש על בחינת, גבי התנהגות אנושית ותדירותהלהכללות מבוססות הסתברות ל
השפעה של הרטוריקה ל מתייחסתיה שמדגיש מרפי יתייגות שנהס.  יסודית לתיזה של שטיין זו הינה הבהרה ,שיוסבר להלן

שהציע לאודן לסטנדרט ההכרעה " החלופיות", יש לשים לב לכך ששלוש ההגדרות האפשריות.  ת במשפטעל קובעי העובדו
 . ואפשר שהן מחזקות אותה, אינן מנטרלות את השפעת הרטוריקה( של אלן" המודל הסיפורי"בפרט ההגדרה התואמת את )

 .  ות של לאודן לבין הפונקציה שהוא מבקש לתלות בהןמעשיגם בהיבט הזה ניתן להטיל בספק את ההתאמה בין ההצעות ה
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למהותו של סטנדרט ההכרעה מבוססת על הקבלה בין  נוגעהתיזה של לאודן ב, לסיכום נקודה זו

.  לרבות תחומים מדעיים, סף הוכחתיות בתחומים אחריםההוכחה המשפטית לבין קביעת דרישות 

על  ביקורתהאת .  שית של ההקבלה ניכרתוהמעואלית קונספטהקבלה זו שובה עין אולם  הבעייתיות ה

 Poverty of" -ניתן לקשר גם לתיזה החשובה של קארל פופר אודות ההטיעון של לאודן בהיבט הזה 

Historicism"  . בין מדעי החברה לבין המדעים המדויקים נדרשת אבחנה יסודתניתשפופר הסביר  .

, הוא תיאר והמחיש את האופי הכאוטי של מציאות החיים ושל מושאי המחקר בתחום מדעי החברה

לפיתוח מודלים המבוססים על  יומרהפופר מספק טיעון נחרץ כנגד ה.  שאינו מאפשר בידוד נתונים

    156.י החברהפורמליזציה וסטנדרטיזציה בתחום מדע, אובייקטיביזציה

שגם בהקשרים כגון הגדרת סף לאישור הפצתה של יש להדגיש , מכיוון ההתבוננות ההפוך .ג

יהיו סוגי נתונים וניסויים שייתפסו כמפוקפקים , "רלוונטיות"בניגוד להנחת תנאי בלעדי של , תרופה

ם לחלוטין שמהם תתעל( תקף שעל יסודם נאספו הנתונים-לנוכח הנחות מסופקות או פרוטוקול בלתי)

יש בכך כדי להבהיר שגם בתחומים כגון אלו אין הגדרת .  עומדת בסף הנדרש" הוכחה"הבדיקה אם ה

אלא ישנם פרטי מידע או , הסף ושיעור הטעות הקביל ממצים את דרישת רמת הוודאות או הבטיחות

סיבות בנ, שטבען המסופק מוציאן מגדר הבסיס הראייתי שכלפיו מוחל סטנדרט ההכרעה" ראיות"

בהקשר " תורת בטיחות"רו והלפרט למיסודה של 'טיעונם של סנג  .פריורית-מתאימות המידע נחסם א

נסמכת על האנאלוגיה בדיוק , דרט ההכרעהנבנוסף לסט, של המחויבות הפרוצדוראלית והראייתית

בטיחות  נוספים נוהגים תקני "תחומי בטיחות קריטיים"הם מצביעים על כך שב, קרי.  מהכיוון ההפוך

 157.להבטחת אמינות כלי המחקר ואופן השימוש בהם, חיוניים

גישתו של לאודן איננה מתיישבת עם מסקנות הדיון בחיבור זה לעניין אפיון המובן החזק  .ד

עם ההצדקות המוסריות מהן הוא נגזר ועם ההכרה בקיומה של מגבלת ענישה , לעקרון ההגנה

נה וכך בהתייחס לאפיון המובן החזק לעקרון ההגנה כך בהתייחס למחויבות הראשו .דאונטולוגית

גישת הקצאת הסיכונים הנוקשה של לאודן מייצגת עמדה תועלתנית . במסגרת המחויבויות הנוספות

המחויבות כלפי הנאשם את היא אינה מבטאת באופן הולם את רעיון הדאגה למימוש הכבוד ו.  קיצונית

 סוגתלויה בפני -היא איננה מתיישבת עם ההמשגה הרולסיאנית של חסינות בלתי. במקרה הקונקרטי

היא איננה מתיישבת עם טיעון (. זהו הטיעון שבבסיס התיזה של אלכס שטיין)מסוים של סיכון 

לנוכח , עת שוואהמחייב ומדגיש את חובת הזהירות והמאמץ למנוע הרש" הנאמנות לערך המצדיק"

" איכותי"היא איננה מתיישבת עם הבנת מחויבות הסף הדאונטולוגית כמבוססת על סף . חשש קונקרטי

, באופן גורף מבלי צורך לשלול את תוקף העמדה של לאודן, לפיכך.  שאינו נגזר מתחשיב העדפה כמותי

 .רון ההגנהכסטייה מפורשת מן המובן החזק של עק במונחי החיבור הנוכחי יש להבינה
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 KARL POPPER, THE POVERTY OF HISTORICISM (1957). 
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 גם במדע ישנן דרישות סף להתאמת ראיה או  ניסוי .לעיל וטקסט נלווה 28הערה , רו והלפרט'מאמריהם של סנג' ר 
דווקא המחקר , פרספקטיבה הזומן ה. פריוריות-א להנחות המוסכמות על הקהילה המדעית ולפרמטרים של רצינות ואמינות

-דרישות לאמינות ותוקף א - או היסקים מוצעים" ממצאים"יותר בדרישות סף לקבלתם של  המדעי עשוי להיות נוקשה
מתנהל " רגיל"המחקר המדעי ה, ה המשפיעה של תומס קוןבהתאם לתיז.  יותר מאלו שמציב למשפט אףפריורי גבוהות 

מן ההנחות של  יםחורגטיעונים וניסויים ה.  במסגרת הנחות של פרדיגמה קיימת שאליה מחויבת הקהילה המדעית
 THOMAS KUHN, THE. כל זמן שהפרדיגמה יציבה, ות שלוהפרדיגמה נשלל בדרך כלל על הסף ללא קשר לרלוונטי

STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS (1962).  מציג לאודן תיאוריה המכוונת , יש לציין שבתור פילוסוף של המדע
בבסיס עמדתו של לאודן פרמטר ההצלחה בפתרון עקבי של בעיות מעשיות .  נגד התיאוריה של קון והרלטיביזם הגלום בה

 .לעיל 402הערה ' ר.  פריורי-ולא תיקוף אמפירי א
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תאפשר לחדד את המחלוקת ביחס להכרה במובן , להלן מייד, סקירת גישתו של אלכס שטיין .ה

מחייבת הפונקציה הנורמטיבית .  והשלישית בפרט שנייההחזק לעקרון ההגנה במסגרת המחויבויות ה

ת החשיפה אליהם נתפס, שללא קשר לרמת הסתברותם, הגנה מפני סוגים מסוימים של סיכוני משגה

כלפי תפיסת , ראוי להזכיר שוב את ביקורתו החשובה של טרייב  .הוגנת-בטוחה דיה ובלתי-כבלתי

באופן המשחרר מחובת המאמץ , המחויבות להגנה על חפים מפשע כמחויבות לסף משגה כללי מוצהר

זו גם ביחס  של חובה טרייב המחיש קיומה, כזכור)המירבי להבטיח מפני הסיכון במקרה הקונקרטי 

   158(.לבטיחות בתחום התעופה

במגמה לספק תמונה , הפרק הבא יקדיש דיון מפורט לסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר .ו

טיבו העקרוני והאופן , הרעיונות והתכליות שהשפיעו על עיצובו, שלמה יותר של מקורותיו ההיסטוריים

ולא בכדי , רט בעמימותונווכח שכוחו של הסטנד.  שבו הוא מאפשר להכיל את הדילמה שביסוד ההליך

 .42-הוא נותר ללא תחליף מאז קליטתו אל המשפט בשלהי המאה ה

 מגוון של היבטיםהמחקרים העוסקים באפיון הגורמים להרשעות שווא מסמנים  .ז

תורמים גורמים הכ -ולמחויבות השלישית  שנייההקשורים למחויבות ה -פרוצדוראליים וראייתיים 

טיעונו של לאודן מחסיר כל התייחסות לבעיית פערי .  ללא קשר לסטנדרט ההוכחה ,סיבתית לבעיה

תוצאות   .ולהטיות המוסדיות במסגרתו( החל משלב חקירת המשטרה)הכוחות שביסוד ההליך הפלילי 

המחקרים מספקות תשובה נחרצת לטיעון לפיו ניתן לתלות את מימוש ההגנה על חפים בסטנדרט 

בין הגורמים העיקריים המזוהים .  תעלמות מחשיבותן של המחויבויות הנוספותתוך ה, ההכרעה בלבד

יתר -להט, טעויות בזיהוי7בהתרחשותן של הרשעות שווא מובהקות נמנים טעויות של עדי ראיה 

(overzealousness) הוגנת של הרשויות -חוקית או בלתי-התנהלות בלתי, של רשויות החקירה והתביעה

(police misconduct) לרבות עקב )הודאות  שווא , כגון הסתרה של ראיות או שיטות חקירה פסולות

ראוי במלשינים או סוכנים -שימוש בלתי, מסדרי זיהוי לא תקינים, (שימוש באמצעי לחץ בחקירה

, אם בשל שימוש בשיטות לא אמינות, אם בשל חוסר קומפטנטיות)טעויות פורנזיות , לצורך הפללה

ולחץ ציבורי להעמדה לדין והרשעה או , ייצוג משפטי לא אפקטיבי, (שר או הטעיהואם לנוכח חוסר יו

את הגורמים  159.המייצרת סדרה של תמריצים להתרופפות מנגנוני הזהירות וההגנה" פאניקה מוסרית"

, חוקית וסטייה מחובת ההגינות והיושר הבסיסי ניתן אמנם לנטרל מן הדיון-המייצגים התנהלות בלתי

ניכרת השפעה ברורה בין אופן ניהול החקירה והיקף ואופי המאמצים להבטחת הדיוק של אך עדיין 

 .החקירה והראיות הנאספות על הסיכון להרשעת חפים מפשע

התיאור .  טיעונו של לאודן מחסיר כל התייחסות לקשרי התלות ההדדית בין המחויבויות .ח

את סטנדרט " לבודד"כי ממילא אין כל אפשרות :  המפורט בפרק זה בא להמחיש בדיוק את ההיפך

ההתעלמות מן ההשפעה .  ההכרעה בלבד כגורם יחידי המשפיע על רמת הסיכון להרשעת חפים מפשע

היא מתעלמת מגורמים המשפיעים .  ואלית ומעשיתקונספטיות הנוספות מהווה שגיאה של כל המחויבו

בהקבלה לתחומי חקר אחרים .  ו מוחל הסטנדרטלגביבהכרח על היקף ואיכות הבסיס הראייתי ש

                                                           
158
 Tribe , 4602-4608, 23הערה לעיל. 
159

 Marvin Zalman, The Adversary System and Wrongful Conviction, in;  לעיל 66ערה ההמקורות הנזכרים ב' ר 

WRONGFUL CONVICTION:  INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON MISCARRIAGES OF JUSTICE 71-72 (C. Ronald 

Huff and Martin Kilias eds., 2008) ;Randall Grometstein, Wrongful Conviction and Moral Panic, in 

WRONGFUL CONVICTION:  INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON MISCARRIAGES OF JUSTICE 11 (C. Ronald Huff 

and Martin Kilias eds., 2008). 
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נכונות להתעלם מן תוך , ניתן לתאר זאת כקביעת רף אובייקטיבי להצלחת הניסוי, אליהם נדרש לאודן

ממספר הניסויים הדרושים , מן הכלים בהם נערך, מרמת הטכנולוגיה והדיוק, הפרוטוקול של הניסוי

גישה זו אינה מציבה תנאי תוקף וסינון של .  ועוד, משאלת הסטריליות והטיפול הראוי, לתיקוף הממצא

ובעיות , בתחומים אחריםספק אם גישה זו אכן תואמת את חקר האמת .  ראיות חשודות אפיסטמית

המובן החזק של עקרון ההגנה במובן של ייחודיות נקשרות אליה בהקשר המשפטי וככל שמקבלים את 

 .הבטחת ההגינות של החשיפה לסיכון והבטחת היכולת להתגונן

ספק אם גישת לאודן עולה בקנה אחד עם תכלית הנוחות המוסרית עליה מושתת אידיאל  .ט

שהציע לאודן  הגדרותה:  יש לדייק.  הרציונליסטית והמוסרית -מובניה בשני , השפיטה האנושית

עשויות להתיישב , חפותשלילת הסברים המתיישבים עם המבוססות על , לסטנדרט ההכרעה כאפשרות

הן מבטאות את היכולת לומר שלא נמצא מקום להטלת ספק קונקרטי .  עם קריטריון הנוחות המוסרית

של הקצאת סיכוני משגה  ,לפי לאודן, היא בתכלית הנוספת הנתלית בהןהבעיה .  באמתו של הנאשם

תוך גילוי אדישות ביחס לשאלה באילו מקרים קונקרטיים , וספיגה מודעת של שיעור מסוים של טעות

כרעיון )אל של הסרת ספק קונקרטי נכעירוב בין הרציונדמית ההנמקה של לאודן .  תיפול הטעות

לבין הרציונאל של סף ( ושאין בו כל התניה הסתברותית, שקל ראייתיהמבוסס על קריטריון של מ

 .אלא שהוא גם מערפל את קריטריון הנוחות המוסרית, הקושי איננו רק מתודולוגי.  כמותי-הסתברותי

 "crime control" –למודל ה , יחסית קיצונית, ניתן לומר שגישת לאודן מהוה דוגמה, ףלבסו .י

על חשש מפני הצבת קשיים על , יא מבוססת על רמת שביעות רצון גבוההה  160.בהתאם למודל של פאקר

הטיעון לפיו )פורמלית -ואף על הנחת אשמה בלתי, במישור הפרוצדוראלי והראייתי, הוכחת האשמה

את גישת לאודן (.  הם גם אשמים, ידי התביעה-לאחר שלב הסינון על, ממילא רובם הגדול של הנאשמים

שאיננה מבטאת את המובן החזק , במודל האנטינומי, יחסית, ישת קצהניתן לראות כביטוי לג

 .למחויבות להגנה על חפים מפשע

הקצאת סיכוני המשגה כתכלית יסודתנית ועקרון האינדיבידואליזציה  -טיין שהתיזה של  4.42.4

 המקסימלית

אחר לחלוטין בין התכלית  (interplay)ידי אלכס שטיין מתארת יחס -תיאוריה המוצעת עלה

, בניגוד ללאודן.  של הקצאת סיכוני המשגההנורמטיבית האפיסטמית של ההליך הפלילי לבין התכלית 

, שטיין איננו מתבונן על חקר העובדות בהליך הפלילי בראש וראשונה במונחים של המיטב האפיסטמי

גישתו היא .  מושג ההגינות אלא במונחים של כפיפות להגשמת תיאוריית מוסר פוליטי שביסודה

במונחי החיבור  המבטאת את מגבלת הענישה הדאונטולוגית ואת המובן החזק לעקרון ההגנה על חפים

הוכחתית משרתת את חקר -אם אסטרטגיה ראייתית( רק)איננה  ,לשיטתו, שאלת המפתח.  הנוכחי

שאלה .  ף בפניו את הנאשםרת הם מן הסוג שהוגן לחשוצאלא אם טיב ואופי הסיכון שהיא מיי, האמת

ביסוד התיזה של שטיין העמדה .  פיסטמית אלא מוסריתאיננה א ,הכרוכה בכל החלטה ראייתית, זו

איננה אך פונקציה שיורית ( המחויבות להגנה על חפים מפשעבביטוי ) הקצאת סיכוני המשגה לפיה

 .  והנוכחת לאורך כל שלבי  אסטרטגיהאלא , המוחלת בסוף ההליך

                                                           
160
 .לעיל 4.3פרק ' ר 
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תי תכליות חולשות תוך הדגשה שש, מהותית של הליך חקר העובדות במשפט-הגדרה דו ה מציבההתיז

בראי , התכלית של השגת התנאים להיסק ההסתברותי הטוב ביותר האפשרי:  על ההליך כל העת

שטיין מציג גישה שונה מלאודן גם ביחס לאופן מימושה )החתירה לחקר האמת ולדיוק עובדתי מירבי 

לנוכח התנאים , של הקצאת סיכוני המשגהוהתכלית   161;(כשהיא לעצמה האפיסטמית התכליתשל 

 162.הייחודיים שבהם מתבצע חקר העובדות במשפט וההשלכה של ההכרעה בו על זכויות האינדיבידואל

היא חשובה בפרט לצורך חיזוק .  צבר המחויבויות תיזתלהתיזה של שטיין איננה חופפת באופן מלא 

, והשלישית שנייהה, והמחשה של המובן החזק לעקרון ההגנה על חפים במסגרת המחויבויות הראשונה

היא איננה תואמת באופן מלא את המשגת המובן החזק .  לטיעוניו של לאודן, משמעותי, כמענה נוסף

במחויבות לגילוי  ,משתמעכך , שטיין גם אינו מכיר  .כפי שיפורט בפרק הבא, למחויבות הראשונה

הסבריו .  במחויבות המוראלית ובמחויבות האקספרסיבית כהגדרתן בחיבור הנוכחי, טעויות ותיקונן

, לכל הפחות, הבהירים של שטיין מסייעים לתיקוף נקודת המוצא הראשונית לתיזת צבר המחויבויות

 .לפיתוחה וקלהוקיר את ההשפעה וההשראה שסיפ וחשוב

 וייחודוהנחות עיקריות ביחס לחקר העובדות במשפט  -התיזה של שטיין   4.42.4.4

, במובן התאמתה לעובדות הינה מובנת מאליה" ההגינות של ההחלטה"תכלית השגת הדיוק העובדתי ו

חובה לנקוט ביחס , יחד עם זאת  163.אין כל אפשרות לחלוק עליה.  טאוטולוגית, לשיטתו של שטיין

בזמן שטיעונו של .  בכל הנוגע להבנת טבעו של חקר העבודות במשפט, נכון ומציאותי יותר, מורכב

הוא מבוסס  ןלאודן רואה את חקר העובדות במשפט כחזות הכל ומשווה את הנחות היסוד שעליה

של חקר העובדות  ייחודוגישתו של שטיין מבוססת על הדגשת , לחקר העובדות במקרים אחרים

 .בתוספת הערות ופיתוח, אציין כמה מטיעוניו העיקריים.  במשפט

המשפט פועל לעולם בתנאים של   .מיצויו של חקר העובדות במשפט מוגבל באופן אינטרינזי .א

א הוא נצמד לכל החסר האינפורמטיבי איננו גלום רק בבסיס הראייתי בכללותו אל.  חסר באינפורמציה

מה שאין יודעים  -ביחס לכל ראיה יש צורך להעריך את משמעות המידע החסר .  עצמהי ראיה בפנ

בטיבו ובמשמעותו של המידע החסר ובהשפעתו על  מתמקדהעקרון החולש על הבירור העובדתי .  לגביה

 .היכולת לאמץ בבטחון את ההכללה שמציעה הראיה

לא זו בלבד .  שאליה הוא לא נדרש, נוספתלטיעון בסיסי זה של שטיין יש להוסיף תובנה משמעותית 

לעתים קרובות הוא מושפע .  אלא שהחסר איננו תמיד אקראי, ג במשפט הינו חסרששהמידע המו

מהפניית המשאבים ומן ההטיות באיסוף הראיות , ממערך התמריצים, באופן משמעותי מן המאמצים

אשר ההשפעה המכרעת על עיצוב הבסיס כ, במשפט הפלילי ניכרים גם פערי כוחות מובנים.  מלכתחילה

בהליך זה מודגשות הטיות משמעותיות המסומנות .  בידי המדינה נתונה, היקפו ואיכותו, הראייתי

לעתים קרובות המידע החסר נובע   164 .בספרות המחקרית כבעלות קשר סיבתי הדוק להרשעות שגויות

                                                           
161
 Stein , 2, 4לעיל הערה. 
162
 .44, שם 
163
 .5, 2 ,שם 
164

חיבורו המצוין של דן סיימון המנתח הטיות אופייניות לשלב החקירה וההשפעה הקריטית שלהן על הבעיה של הרשעת ' ר
אלא שהוא מסתמך על , לא זו בלבד שחקר העובדות בהליך הפלילי מסתמך על מידע חסר  .לעיל 62הערה .  חפים מפשע

מכך נוצרת .  ינם לעתים קרובות מוטים או מגמתייםשה, מאמצים מוגבלים ומוכווני מטרה מלכתחילה לאיסוף הראיות
ההיקף ורמת העומק . ששטיין מציע" סטרילי"ליטי והאבעיה משמעותית עוד יותר מן הבעיה שהנובעת מן הניתוח האנ

שהבעיה המודגשת כאן אינה נוגעת רק לחסרים בבסיס , חשוב לשים לב.  והדיוק של חמור הראיות לעולם יהיו בלתי שלמים
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הפגנת קפדנות וזהירות מספקת ומשלל -מאי, מהיעדרו של מאמץ מספק, מהטיות, ממגמה חקירתית

ההכרה במציאות זו מחזקת את הטיעון היסודי של שטיין לפיו ביחס לכל ראיה .  תמריצים חקירתיים

 .נצמדת השפעה על רמת סיכוני המשגה, המתווספת אל הבסיס הראייתי

לא זו בלבד שהשגת הוודאות .  משאבים וזמןחקר העובדות במשפט מתבצע לנוכח מגבלת  .ב

היא נושאת עלויות ישירות . איננה אפשרית אלא שרמה גבוהה יותר של דיוק הינה יקרה

לא ניתן .  מידת הדיוק מושפעת מן הצורך לנהל משאבים מוגבלים ומתחשיב כלכלי.  ואלטרנטיביות

כאשר היקף הבירור מוגבל , כסיסמה "חקר האמת על בסיס מירב המידע"להיתלות באידיאל של 

היכן שהמשאבים לחקר האמת מוגבלים באופן המחייב התבססות .  מלכתחילה בסד של זמן ואמצעים

של הבסיס הראייתי שלהשגתו מופנים  איכותוהרי המתחזקת החשיבות של הקפדה על , על מידע חסר

בראי שתי , ההליכייםזוהי האסטרטגיה העקבית והרציונאלית יותר לניהול המשאבים .  םהמשאבי

 שנייהשתי התובנות האחרונות מחזקים את חשיבות המחויבויות ה. התכליות שביסוד ההליך

 .והשלישית הן בפן הפוזיטיבי והן בפן החוסם

 

הלוגיקה של חקר העובדות במשפט לפיה , מן המגבלות הללו נובעת הנחת המוצא של שטיין .ג

קביעת העובדות .  וסר יכולתה להשיג אותו באופן מלאמכירה בחשיבותו של הדיוק העובדתי אך גם בח

איננה נסמכת על וודאות אלא על היסקים הסתברותיים ועל יישומם של הגיון והכללות המבוססות על 

תנאי חסר האינפורמציה וההסתמכות על היסקים כלליים מייצרים סיכוני משגה .  החיים ניסיון

ות קביעת היא מתבצעת באמצע.  נמנעת-פונקציה בלתיהקצאת סיכוני המשגה הינה .  אינטרינזיים

וההחלטה נובעת , ניםת הסיכוה אפשרויות שונות בנוגע לאופן הקצאתכנת.  דרכי ההוכחה המותרות

.  ולא אפיסטמולוגית, זוהי הכרעה מוסרית בהכרח.  הנתפס כלגיטימי טיב הסיכוןמהכרעה ביחס ל

ולפיכך מסופקת , מטילה את סיכוני המשגה באופן אקראיאסטרטגיה המתירה קבלת כל ראיה או מידע 

 165.היא ניטרלית לכאורה אך למעשה איננה מקצה את סיכוני המשגה באופן עקבי ואחיד.  נורמטיבית

 

השכילה המשפטית .  ואתיימר לפתחה, את הטענה הבאה העלה שטיין באופן בסיסי בלבד .ד

("legal reasoning")  בדות במשפט הינו אינסטרומנטלי להשגת והעחקר   ".שכילה פרקטית"הינה

במובן זה   .הוא מייצר טעויות ולפיכך הוא חייב להתנהל לנוכח הידיעה שטעויות תיווצרנה.  מהות

, תגהיא אינה יכולת להיות מסוי.  מלאכת קביעת העובדות במשפט הינה תופעה ייחודית ומובחנת

פט המשבית .  הפריבילגיה הזו אינה קיימת.  חקרמושהית או תלויה בבירור עתידי או המשך מ, מותנית

אם .  וזאת בתנאי מידע חסר, נדרש לקבוע עובדות בידיעה שהקביעה יכולה להיות נכונה או לא נכונה

אל כל החלטה .  אינה יכולה להנחות את ההליך לבדה יאזי התכלית של מיקסום הדיוק העובדת, כך

וסרית ביחס ללגיטימיות של הטלתו של אותו הסיכון על המשפיעה על סיכוני הטעות נלווית הכרעה מ

הינה כאמור הטלתם של סיכוני משגה באופן " האדישות"משמעות אסטרטגיית . )הצד המתדיין

                                                                                                                                                                                
האינדיקציות הקיימות בעדותו של עד לעניין רמת הדיוק :  למשל.  אלא גם ובעיקר לראיות ספציפיות, יתי השלםהראי

רמת הדיוק של ראיה .  ובאופן שבו נשאל אותן( נשאל לאוגם מה )והמהימנות תלויות באופן חזק בהיקף השאלות שנשאל 
פעולת חקירה .  לרבות שילובן של בדיקות נוספות, יצועהפורנזית עשוי להיות מושפעת מרמת ההקפדה וההעמקה באופן ב

, ההיקף, תלויה בגורמים כגון המשך, שעשויה לקבל במהלך המשפט משקל משמעותי כגון שחזור מצולם בזירת העבירה
ט בגורמים כגון אלו לא ניתן לשלו.  'השאלות שנשאלו ונבדקו וכו, אופן ההנחיה של פעולת החקירה, הרציפות של התיעוד

באופן שיושפע , יהיה חלקי וחסר הנוגע לראיה עצמההמידע , ביחס לרובן הגדול של הראיות. באמצעות כללים גורפים
הבעיה האינטרינזית של , בראייה זו. פעמים רבות גם ממערך האינטרסים והתמריצים של הצד שהביא את הראיה

 .הסתמכות על מידע חסר הינה מובהקת עוד יותר
165
 Stein ,2, 4ערה לעיל ה. 



117 
 

עובדות בתחומים אחרים -מצבם של קובעי העובדות במשפט מובחן בבירור ממצבם של חוקרי(.  אקראי

האחרונים אינם נדרשים (.  דוגמאות שמעלה לאודן – כגון ההיסטוריון או הבוחן הנדרש לאשר תרופה)

הם יכולים להחליט שבנתונים הקיימים הם .  בפניהם אפשרויות נוספות.  בהכרח להכרעה בינארית

הם עשויים .  אם יכולים להתנות את מסקנתם בביצוע מחקרים משלימים.  משהים את החלטתם

ה מפורשת על הערכת רמת הסיכון שלשיטתם לפרסם חוות דעת או ממצאים באופן מסויג או בהצהר

 .  ניתן לשוב ולעדכנם ככל הנדרש.  הממצאים שלהם גם לא ניחנים בסופיות.  קיימת

  .פוליטיות-הנגזרות מזכויות מוסריות" זכויות ראייתיות"שטיין מחייב הכרה בקטגוריה של  .ה

, ינתן חוסר הוודאותאך בה".  מה קרה"השאלה הנשאלת במשפט היא , לאור התכלית האפיסטמית

.  מהם טיב ורמת הסיכון שלגיטימי לחשוף אליהם את הנאשם:  מתווספת לשאלה זו השאלה הנוספת

, במישור הנורמטיבי ייתכנו נימוקים שונים.  שאלה זו איננה אפיסטמולוגית אלא נורמטיבית

שטיין מקדם טיעון נורמטיבי הנקשר   166.לעניין אופן הטלת הסיכון, תועלתניים או דאונטולוגיים

יה צשטיין מתאר את הפונק.  של דבורקין כפי שהוסבר בפירוט בפרק השלישי לעיל "תורת הזכויות"ל

טיעון .  הוגנים-פני הטלתם של סיכוני משגה בלתידיני הראיות במונחים של חסינות ב הנורמטיבית של

-של עקרון ההגנה בהתאם להמשגה הרולסיאניתביטוי ישיר למובן החזק  כאמור זה של שטיין מהוה

ואילו גישתו של שטיין , גישת חופש ההוכחה שמקדם לאודן תואמת עמדה תועלתנית.  דבורקיאנית

 .מדגישה את התכנים הנגזרים מן המחויבות המוסרית להגנה על חפים

ים אלא הם דרוש, כללים ראייתיים אינם בבחינת חריגים לאסטרטגיה הכללית של ההוכחה .ו

שטיין מסתייג מן המגמה המסורתית לתאר את דיני הראיות כאסופה  –כדי לבטא ולהגשים אותה 

לתכלית הדיוק העובדתי המירבי ועקרון המצדד בחופש ההיסק  קוהרנטית של מגבלות וחריגים-בלתי

 דרושים כדי לבטא ולהגשים את לפיו דיני הראיותהסבר  שטיין מציעתחת גישה זו   167.הטבעי

אסטרטגיה זו איננה אפיסטמית גרידא אלא מבטאת עמדה חברתית .  טגיה ההוכחתית המנחההאסטר

:  שטיין מאפיין שלושה סוגי כללים ראייתיים.   מוסרית ביחס לאופן ההוגן להקצות את סיכוני המשגה

כללים (  2.  כללים שתכליתם להקטין את סיכוני הטעות באמצעות הגברת הדיוק של חקר העובדות(  4

כללים החולשים על (  6. עלויות הנובעות מפרוצדורות והחלטות ראייתיותה המיועדים להקטין את

בחין באופן ברור בין שלושת אפיקי פעולה אלו של משטיין   168.הקצאת סיכוני המשגה בין המתדיינים

לסייג אותם הוא נוטה שלא הוכחתיים וש-דיני הראיות לבין כללי פסילה המבוססים על שיקולים חוץ

יות אינם אהחשיבות היא בהדגשה שדיני הר  169.של דיני הראיות מלכתחילה domain -כחלק מה

                                                           
166
 .46, שם 
167
 .לעיל 65המקורות בהערה ' ר 
168
 Stein , 422, 4לעיל הערה. 
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הנחוץ לשיטתו כמסננת )שטיין מתייחס אל סוג כללים שאינם נובעים לא מעקרון הראיה הטובה ביותר .  28-23, שם 
חקר האמת לנוכח התנגשות  מדובר בכללים שאכן מסייגים את תכלית.  ולא לתכלית של הקצאת סיכוני המשגה( אפיסטמית

.  עד כדי העדפת בורות על פני הפגיעה בהם, השיטה מגינה על אותם ערכים באופן חזק.  עם שיקולים או ערכים חיצוניים
ההגנה על , הינם כלל הפסילה החוקתי הפוסל ראיות שהוגשו באמצעים לא חוקיים, לפי שטיין, דוגמאות לכללים מסוג זה

כללים מסוג זה קושרים אמנם לראיות אבל מהותם .  ועוד, חזקות מוחלטות, (מקצועיים ואחרים) חסיונות, זכות השתיקה
אלא הם נוקטים במכאניזם  הראייתי על מנת , הם לא נועדו לכוון את תהליך קביעת העובדות ולשפרו.  איננה ראייתית

כפי , לה אינם ראויים לסיווג של דיני ראיותכללים א.  להשיג תכלית אחרת הנתפסת כעדיפה על חקר האמת בנסיבות העניין
נועד  -ה, כלל הפסילה החוקתי, כך למשל.  6, שם ".דיני הכסף"שדין המסדיר גובהו של פיצוי כספי אינו מסווג כחלק מ

הרתעת רשויות החוק מהתנהגות מפרת , סעד למי שזכותו הופרה:  לקדם מטרות שונות שכולן אקסטרינזיות לחקר האמת
שרה של מערכת המשפט הפלילית וקידום קבלת הלגיטימיות של פסקי דין בעיניי וקידום הי, (police misconduct)זכויות 
אי קבלת :  שטיין מבקר את הגיונם של רוב הנימוקים שביסוד הכלל אולם מצדיק אותו מטעמי הרתעה כלכליים.  הציבור

ביותר להרתעת המשטרה מפני נקיטת אמצעי חקירה  הראיות שהושגו תוך פגיעה בזכויות יסוד הינה המכשירה יעיל
 .24לעיל הערה , Re' ר, לעמדה אחרת  .פסולים
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תכלית מוסרית החולשת בהכרח בבחינת חריגים או טפילים ללוגיקת ההוכחה אלא הם חיוניים לביטוי 

 .(במובנה החזק)במשפט הפלילי תכלית זו הינה המחויבות להגנה על חפים מפשע .  על ההוכחה

 

לא בהכרח משפרת את ( לפי אמת מידה של רלוונטיות גרידא)הרחבתו של הבסיס הראייתי  .ז

לעתים .  מתמקדת בתכלית האפיסטמית כשלעצמה, הנחה זו  .העמדה האפיסטמית/הדיוק העובדתי

דווקא תגדיל את הסיכון , המתאפיינת בחסר ראייתי שאותו לא ניתן לנטרל, תוספת של ראיה מסוימת

טענה זו נקשרת  .  (כימות או שיעור, או הניתן להערכה, לאו דווקא באופן פרופורציוניוזאת )למשגה 

שטיין קושר את הרגולציה על איכותו של הבסיס .  שיוסבר בהמשך "משקל הראייתי"ה קריטריון ל

קבלתה של ראיה עשויה לנבוע הן משיקולים -אי.  גם יחד הראייתי במשפט הפלילי לשתי התכליות

והן משיקולים נורמטיביים של הגנה על הנאשם ( השגת הדיוק העובדתי)של מניעת טעות  אפיסטמיים

 .מפני סיכון הרשעת השווא

מדגיש שטיין שההכרעה המוסרית בנוגע לאופן הקצאתם של סיכוני המשגה , בהיבט המוסדי .ח

עשויים , בתנאי חסר באינפורמציה  .פוליטית הנתונה בידי הרשות המחוקקת-הינה הכרעה חברתית

הקצאה המבוססת על יעילות , שופטים שונים להעדיף אסטרטגיות מוסריות שונות הקצאה שוויונית

, (נדמה שזו הגישה שבה מצדד לאודן)פיה ייפול הסיכון היכן שייפול -גישה פרגמטית על, כלכלית

בידיהם ( במישרין או בעקיפין)חלטה זו אין להותיר ה, לדעתו של שטיין  170.ב"כיוואפשרויות נוספות 

-סוגיית ההקצאה של סיכוני המשגה הינה סוגיה מוסרית. הוק-ליישום אד, של שופטים או מושבעים

מת סתירה שקיי, עם זאת, יש לציין  171.פוליטית ועל כן עליה לשקף הכרעה בעניין ההעדפה החברתית

המבטאת , מסוימת מקדמת עמדה נורמטיביתשכן התיזה שלו , פנימית מסוימת בטיעון זה של שטיין

הטיעון בסופו של יום אינו מתמקד בפן המוסדי של הכרעת .  הגנה דאונטולוגית חזקה על עקרון ההגנה

 .חוקתית-המחוקק אלא בגזירתה של האסטרטגיה מתפיסה מוסרית

של הליך חקר עובדות המטיל " רציונאלית-אי"טיעונים אלו מאפשרים דחיית טענת ה .ט

ושלישית  שנייההתיזה של שטיין מעגנת את הפן החוסם של המחויבות ה.  ות על הבסיס הראייתימגבל

אך לא , ניתן כמובן לחלוק על הצבת הרציונאל הנורמטיבי המנחה.  באסטרטגיה קוהרנטית ורציונאלית

כפי שניכר למשל בתיזה של , הרבותא היא בהבנת משמעותה של הצבת מחלוקת כזו. על עצם תוקפו

( כפי שלאודן מתיימר לטעון)קריאת התיגר האמיתית איננה על הרציונאליות של האסטרטגיה .  אודןל

 .נורמטיבית להגנה על חפים מפשע-אלא על רמת וטיב המחויבות המוסרית

 עקרון האינדיבידואליזציה המקסימלית 4.42.4.4

המגלמת את כדרישה כיסוי ראייתי ספציפי ל הדרישהצגת גולת הכותרת של התיזה של שטיין הינה 

עקרון "שטיין מכנה את האסטרטגיה כ .האסטרטגיה לניהול חוסר הוודאות במשפט

שטיין   ."Principle of Maximal Individualization")" האינדיבידואליזציה המקסימלית של ההיסק

 י של הבטחת הדיוק העובדתי הכללי וביתר שאתולוגמייחס לעקרון זה תוקף גם במישור האפיסטמ

העקרון מיועד להבטיח שקובעי העובדות יחתרו למירב   172.במישור הנורמטיבי של ניהול סיכוני המשגה

                                                           
170
 Stein ,466. 
171
 .שם 
172
 .04-02, םש 
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הוודאות הנלווית -כאמצעי להקטנת אי ("case specific evidence")" הכיסוי הראייתי הספציפי"

 .להכללה שעליה הם מסתמכים לצורך הסקת הידע

ידי מתדיין צריכה להיות -כל ראיה המוגשת על:  הבא מגדיר את התנאים לקבלת ראייה באופןהעקרון 

" אינדיבידואליזציה מקסימלית"עליה להיות נתונה לבחינה של .  ידי יריבו-פתוחה לשימוש כנגד על

או אמצעים פרקטיים אחרים המאפשרים לבחון את המהימנות הספציפית 7באמצעות חקירה נגדית ו

(.  רבות האפשרות לקבלת מידה לגבי נסיבות הפקת הראיהל)של הראיה ואת הכיסוי הראייתי הספציפי 

 חסינותמוענקת , למעשה.  העקרון שולל קביעות עובדתיות שאינן מבוססות על כיסוי ראייתי ספציפי

מפני סיכון המשגה הנובע מהסתמכות על ראיה ( הנאשם במשפט הפלילי)לצד שכנגדו מוגשת הראיה 

שלא מתאפשרת הזדמנות להעמיד את ההיסק שהיא מציעה למבחן הכיסוי והמהימנות , כללית מדי

אזי , העקרון מגדיר שכאשר ניתנה האפשרות לבחינה אינדיבידואלית מקסימלית, מצד שני.  הספציפיים

 173.הוודאות הכללית הנותרת-להתעלם ממידע חסר או מאי" רישיון"יתן להתבסס על ההיסק וניתן נ

:  חזיתות ארבעגישה מנוגדת לזו של לאודן ב אפואעקרון האינדיבידואליזציה המקסימלית מייצג 

 ומדגיש קיומה של" המירב הוא המיטב"כפירה בעקרון לפיו  בוסס עלהוא מ, יולוגבהיבט האפיסטמ

הוא מנוגד לגישת הקצאת הסיכונים השיורית .  הראיה" משקל" הכרחי של בירור :איכותיתמידה  אמת

תוך הענקת חסינות מפני , ומחייב פונקציה של ניהול סיכונים ביחס לכל תוספת לבסיס הראייתי

.  הוגנים המבוססים על מידע חסר שאין אפשרות לבחון את מהימנותו-יצירתם של סיכוני משגה בלתי

כנגד הטיעון להסרת מגבלות על קבילותן של .  ל מידע כזה יש להתייחס כמסופק באופן אינטרינזיא

הצגת  :גם אל החזית הרביעית, באופן לוגי, הוא מוביל במישרין.  קורא שטיין להידוק הרגולציה, ראיות

 .פרשנות אחרת בתכלית לסטנדרט ההכרעה ולתכליתו

 דרישת המשקל הראייתי ועקרון הראיה הטובה ביותר -מית מימושה של התכלית האפיסט  4.4.42.4

ההסבר של שטיין .  פרט מעט יותר ביחס להתניה האפיסטמולוגית המודגשת בתיזה של שטייןראוי ל

.  חשוב מאחר והוא חושף את הגישה של לאודן כפשטנית גם לנוכח תכלית חקר האמת כשהיא לעצמה

מניחה שיש לחתור לקבלת מירב המידע  - אפשר שהיא הגישה הקלאסית -הגישה שלאודן מקדם 

שטיין חולק על גישה זו .  רמת דיוק גבוהה יותרמוביל ל "יותר מידע"ללא קשר לאיכותו שכן , האפשרי

הבנתן והצדקתן של המחויבות לכפירה חשיבות רבה לצורך .  יולוגכבר במישור האפיסטמ, מעיקרה

 .אפיסטמית כהגדרתן בחיבור זה-ת הראייתיתהפרוצדוראלית והמחויבו

השאלה .  אלא במהות, שלם נבדלים זה מזה לא רק בכמות-שטיין מדגיש שמידע שלם ומידע בלתי

כלומר מה מידת הממשות של , החשובה היא מהו היחס האפשרי בין המידע הקיים לבין המידע החסר

ככל שמתווספים לבסיס הראייתי .  יםהפוטנציאל לכך שהמידע החסר ישלול את אמינות המידע הקי

התוספת לא בהכרח תשפר ( "uncertain credentials"מידע בעל )פרטי מידע שמהימנותם איננה ברורה 

בתוספת ( הכללי)אין ערובה לכך שסיכון המשגה .  היא עלולה לגרוע ממנה.  את העמדה האפיסטמית

מותית של מידע לא תמיד מייצרת רמת דיוק תוספת כ.  הראיה יהיה קטן יותר מסיכון המשגה בלעדיה

 174.גבוהה יותר

                                                           
173
 .404, שם 
174
 .422-426, שם 



111 
 

כדי לשפר את הסיכויים " מירב המידע"המסייגים את עקרון , שטיין גורס שיש לדבוק בשלושה עקרונות

עקרון "ו" עקרון המשקל הראייתי", "עקרון הראיה הטובה ביותר" :להיסק עובדתי נכון

עקרון הראייה  מיועד, אבים המוגבלים לחקר האמתלנוכח המש".  האינדיבידואליזציה המקסימלית

הטובה ביותר לתמרץ את הצגת הראיות האיכותיות והאותנטיות ביותר הניתנות להשגה באופן 

העקרון עשוי להתבטא בחסימת האפשרות . תמריץ זה נחוץ כדי למזער את סיכוני המשגה.  אובייקטיבי

לחובת בעל " היסק שלילי"או ב, שיגה באופן סבירלהגיש ראיה פחות טובה מראיה שבידי בעל הדין לה

מעמדו של עקרון הראייה הטובה   175.הדין לנוכח הימנעותו מהמצאת הראיה הזמינה הטובה ביותר

קיים ביטוי .  ביותר בשיח השיפוטי והאקדמי שנוי במחלוקת והוא לא אומץ בפסיקה באופן גורף

סיק היסקים שליליים כמתואר כאשר הוא מוצא הדעת לה-לעקרון במישור הלוגי ולבית המשפט שיקול

פן כהכוונה של ה, אפיסטמית-של המחוייבות הראייתית העקרון מהוה דוגמה לביטוי אפשרי .לנכון

בפרט ככל שמדובר במימוש הוגן , ויקות ביותרדשל חתירה להשגת הראיות האמינות והמ  הפוזיטיבי

 .של חקירת המשטרה

, המבטא את הדרישה לכיסוי ראייתי ספציפי" המשקל הראייתי"העקרון הבא הוא כאמור קריטריון 

.  שלבי-הלוגיקה של קביעת העובדות מבוססת על מהלך דו.  ושל כהן 176בהשפעת כתביהם של קיינז

  177.החיים הכללי ניסיוןשל הכללות המבוססות על ( על דרך האינדוקציה)השלב הראשון מחייב יצירתן 

בשלב השני דרושה .  הדעת השיפוטי-הכללות אלו משמשות כעקרונות הלוגיים המנחים את שיקול

שהינן , ההכללות.  החלה של אותן ההכללות באופן דדוקטיבי על המקרה הפרטני העומד למבחן

ביחס לכל מקרה , לצורך ההיסק העובדתי, הן מוחלות.  לעולם אינן וודאיות, הסתברויות מעצם טבען

אין מדובר , H  -מעיד ש Wאם עד .  דוגמה פשוטה היא עדותו של עד במשפט  178".רגיל"ס כהנתפ

אז , H -אומר ש Wאם "דרושה פרופוזיציה משלימה לפיה , נכון H-כדי להסיק ש".  H -ראיה לכך ש"ב

H"  .כדי לאמצה נדרשת החלה של ההכללה לפיה עדים .  פרופוזיציה זו הינה לעולם חסרת וודאות

החלתה .  היא נגזרת מניסיון החיים.  הכללה זו הינה הסתברותית.  מעוניינים נוהגים להעיד אמת-בלתי

מובן שמהלך לוגי זה אינו מכסה את הנסיבות .  ביחס לעדות מסוימת מתבצעת באופן דדוקטיבי

 ".רגיל"יות של העדות ושל המקרה ואינו מוציא מכלל אפשרות שהמקרה הספציפי איננו דהייחו

הטיעון מדגיש שיש להבחין בין שאלת ההסתברות .  כאן חשיבותה של הדרישה לכיסוי ראייתי ספציפי

הערכות .  כשאלה מכרעת לא פחות( התמיכה הראייתית הספציפית)של ההיסק לבין שאלת המשקל 

רציונאליות ללא קשר לרמת -הסתברותיות שאין להן משקל ראייתי ספציפי עלולות להתברר כבלתי

שביניהם  -ההסתברות והמשקל  -מתקיימים שני מימדים של דרישה ראייתית .  רות שלהןההסתב

 180.(adequacy)" איכותית"קריטריון המשקל הינו קריטריון של דיות   179.אפקט סינרגי

                                                           
175
 .לעיל 66ומקורות נוספים בהערה  Nance' כן ר; 6, שם 
176

 Keynes , קונספט המשקל .  מטי בין ההסתברות לבין משקלהקיינז היה הראשון להבחין באופן סיסט.  .63לעיל הערה
שיכולות להעלות או , המשקל של טענה גדל ככל שמוספים ראיות חדשות לגבי האירוע.  הינו נפרד מקונספט ההסתברות

 .להוריד את רמת ההסתברות
177

 Cohen ,תברות כהן טען שההיסקים העובדתיים במשפט אינם יכולים להסתמך על הס. 20-65, 465לעיל הערה
 .גישתו תידון במפורט בפרק החמישי להלן.  בייקוניאנית7ברות האינדוקטיביתתוהציג תחתיה את גישת ההס, נומרטיביתא

178
 Stein , 481 ,4לעיל הערה. 
179
 .20, שם 
180
 .422, שם 
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זהו בעצם .  עקרון המשקל הראייתי מתבטא בעקרון האינדיבידואליזציה המקסימלית של ההיסק

בראש , שטיין מציב אותו כתנאי לקבילות הראיה.  כיסוי ראייתי ספציפיהמכאניזם לביטוי הדרישה ל

בקיומה של העקרון מתנה כל קביעת ממצא לחובתו של מתדיין .  וראשונה במישור האפיסטמי

בנסיבותיו של המקרה  ,בחינה ממצה של כלל האפשרויות לשלילתה של ההכללה הנטענתהאפשרות ל

העקרון חוסם קבלת מידע שערכו הפרובטיבי איננו   181(.פית יותרספצי, או לתחולתה של הכללה אחרת)

קיומו של העקרון -אי.  ספציפית לקייס, לנוכח היעדר אפשרות להעמידו לבחינה קונקרטית, ברור

אף אם נדמה שלכאורה הוא משפר .  ושיוותר לכל אורך המשפט לא ברור, מוסיף מידע שערכו לא ברור

 .שש שההיפך הוא הנכוןקיים הח, את העמדה האפיסטמית

.  עדות השמיעה היא רלוונטית.  הפרדיגמאטית לעקרון הינה הכלל הפוסל עדות שמיעה ההדוגמ

ועל כן ישנה נטייה אינטואיטיבית לרצות לקבלה ולהעריך את , בסיס הראייתיהיא תורמת ללכאורה 

צעות חקירה נגדית אלא שהיעדר היכולת לבחון את מהימנות העדות באמ.  משקלה בין שאר הראיות

הסתמכות על הנחות שאינן כפופות לבדיקה  משמעות קבלתה היא.  הוא שעומד בעוכריה

 היעדראולם ב.  נוהגים להעיד אמת( חסרי עניין)ההנחה הכללית לפיה עדים  מיושמת.  אינדיבידואלית

האם העד : בנסיבות העניין לא ניתן להעמיד למבחן ספציפי את תוקף ההכללה ומשקלה, חקירה הנגדית

היעדר יכולת לבחון את ?  האם יש חשש אחר לחוסר מהימנות או דיוק בעדותו?  אכן חסר עניין

"(.  משקל ראייתי"או היעדר )היעדר תמיכה ראייתית ספציפית  והשאלות הללו באופן קונקרטי משמע

פרת את העמדה האפיסטמית חוסר הוודאות נתלה בראיה ואין יכולת לברר ולהעריך אם היא אכן מש

 182.או מטעה ולכן מזיקה

 מובן חזק למחויבות השלישיתשל  וביטוי  4.42.4.4

הסיבה .  ית לעקרון האינדיבידואליזציה המקסימלית איננה מספקת כשלעצמהולוגההצדקה האפיסטמ

אזי גם אם , לכך היא שאם מניחים קריטריון בלבדי של מיקסום הדיוק העובדתי במירב המקרים

עדיין אין בכך כדי , קיימת אפשרות שקבלת מידע מסוים לא בהכרח תשפר את העמדה האפיסטמית

לצורך כך יש להניח שההסתברות לכך שקבלת המידע הנוסף תגרע .  להצדיק את חסימת המידע

הטענה היא .  גם לא שטיין, זאת איש אינו טוען. מהעמדה האפיסטמית גבוהה מכך שהיא תשפר אותה

נתון אין אפשרות לדעת אם קבלת המידע הנוסף תשפר תגדיל או תקטין את סיכוני  אך שבמקרה

 .זהו טיעון חשוב המסייג את הרציונאל שביסוד התיזה של לאודן.  המשגה

ית יכולה להנחות את המתודה של חקר העובדות במשפט רק עד ולוגשטיין מסביר שהתכלית האפיסטמ

זוהי פונקציה .  אפיין את סיכוני המשגה ולנהל אותםמעבר לה מתעורר הצורך ל.  גבול מסוים

עקרון האינדיבידואליזציה המקסימלית של ההיסק מהוה האמצעי . ולא אפיסטמולוגית, נורמטיבית

איסוף מידע חדש (:  "בהליך הפלילי, המחויבות להגנה על חפים מפשע)להקצאת סיכוני המשגה 

חקר עובדות .  (unacceptable)קביל -להיאסר בכל מקרה שבו הוא מביא עימו סיכון משגה בלתי ךצרי

מכאן שיש מקום לשילוב כללי פסילה מיוחדים .  לא צריך להתחיל בככל –שהינו מסוכן באופן כזה 

 183[".אך לא מסופק]השוליים קבילות של ראיות בעלות ערך פרובטיבי אפשרי 

                                                           
181
 .400, שם 
182
 .425-452, םש' ר המקסימליתעקרון האינדיבידואליזציה לדיון בהצדקה של הכלל הפוסל עדות שמיעה וחריגיו במסגרת  
183
 .426, שם 
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.  הגינותהמבוסס על תיאוריה של  ,אפיסטמית-רת המחויבות הראייתיתבמסג ,זהו עקרון מנחה

היעדר משקל ראייתי מספק והיעדר אפשרות לחקור ולדעת מהו היחס , ר הוודאותסראשיתו בזיהוי חו

הוגן לחשוף -לפיה בלתי הנורמטיביתכאן נכנסת העמדה .  בין המידע המהותי החסר לבין המידע הקיים

, "ספק גלוי"זהו .  שלא ניתן לבחון את משמעותו באופן קונקרטי ולהסירו את הנאשם לסיכון משגה

לא ניתן .  אפשרות גלויה לעין לטעות, קונקרטית, מאובחנתוודאות -המידע החסר מייצר אי.  אינטרינזי

זכותו של הנאשם להגנה ההוגנת המיטבית מפני סיכון הרשעת .  להסירה על הפרק מבלי שנחקרה

גם אם )אינה מתיישבת עם חשיפתו לסיכון שבעצם קבלת הראיה  – "equal best protection" –השווא 

 184(.בא הדבר על חשבון הסיכוי למירב הדיוק העובדתי

ידי שטיין מתקפת מובן חזק לעקרון ההגנה על -המשגה זו המוצעת על.  הבהרה זו משמעותית ביותר

שהרציונאל והמונחים שלה , אפיסטמית-הראייתית, במסגרת המחויבות השלישית מפשע חפים

ראיה (.  סטנדרט ההכרעה)מקבילים ותואמים להגדרת המובן החזק במסגרת המחויבות הראשונה 

כלפיו מחויבת  -(  4' סיכון מס)מאובחן /שאיננה חשופה לבדיקה אינדיבידואלית מכילה ספק גלוי

ישת האינדיבידואליזציה לעומת זאת קיום דר.  תלויה-שיטת המשפט להעניק חסינות בלתי

מאפשרת הסתמכות עליה והטלת סיכוני , מבלי שנמצא טעם להטיל ספק בראיה, המקסימלית

 .על הנאשם( 4' סיכון מס)שאינם גלויים , המשגה הנותרים

 שטיין לסטנדרט ההכרעה פרשנות  4.42.4.4

בפרק השלישי לעיל  היא הוצגה.  פרשנותו של שטיין לסטנדרט ההכרעה שונה בתכלית מזו של לאודן

בתור ההמשגה המתאימה ביותר לביטוי המובן החזק של המחויבות להגנה על חפים מפשע במונחי 

.  הסטנדרט מבוסס על עקרונות של הגינות ושוויון, כזכור.  הצדקת האמנה החברתית הרולסיאנית

בעל  ,וכח ספק גלוין להרשעה לנהסיכו -" 4הסיכון מספר "המדינה מקנה חסינות מוחלטת לנאשם מפני 

-סיכון הרשעת השווא הכללי והבלתי, לעומת זאת.  זאת ללא קשר להסתברות האשמה.  ערך פרובטיבי

 .שאיננו גלוי מן הראיות הינו סיכון שהנאשם אינו זכאי להגנה מפניו -"( 2' הסיכון מס)"נמנע 

מבחינה , עם זאת.  דןההמשגה האנאליטית והנורמטיבית של שטיין שונה תכלית השוני מזו של לאו

כמו , גם שטיין.  לתיאור משמעותו של סטנדרט ההוכחה מאד מעשית הם נוקטים במבחנים דומים

המנותקים , "קבלה"טוען שההכרעה צריכה להתבסס על קריטריונים אובייקטיביים של , לאודן

מציין , המתבסס על משנתו של כהן גם בהיבט הזה, שטיין".  השכנוע הפנימי"או " אמונה"משאלת ה

קריטריון .  ו נשלט ואינו יכול לשמש כסטנדרט הכרעהאיננ, כתוצר פסיכולוגי, שמצב דעתו של השופט

חיצוניות למערכת האמונות , מתבסס על התאמה לאמות מידה אובייקטיביות (acceptance)" קבלה"ה

.  רים של דיות כמותית ואיכותיתדרטים מוגדהתאמה לסטנ ןא בוחוה. של השופט או המושבע

                                                           
184

כללים המגדירים נטלי :  החולשים על הקצאת סיכוני המשגה, שטיין מונה כמה סוגים של כללים ראייתיים נגזרים 
; (חזקות ראייתיות)הן ביחס לבסיס הראייתי כולו והן ביחס לקביעת ממצא עובדתי מסוים , הוכחה ודיות ראייתית כמותית

קטגוריה זו כוללת כללי פסילה .  לגבי כל פריט הנכנס לבסיס הראייתי (adequacy) "דיות איכותית"רים כללים המגדי
כללי ;  הם חוסמים את קבלת הראיה.  קבילים-הנתפסים כבלתי, החלים על ראיות המייצרות כללי משגה גבוהים במיוחד

נמנעת הגשת , את סיכון המשגה הנמוך יותר מתייחסים למצבים בהם לנוכח האפשרות להגיע לראייה המאפשרת מניעה
המתנות הסתמכות על הראייה באימות  כללי סיוע;  (הכלל האוסר סיוע עצמי, כלל הראיה הטוב היותר)ראייה פחות טובה 

מקצים את סיכוני המשגה על בסיס  כללי יעילות כלכלית;  (כגון דרישת הסיוע לעדות שותף)נוסף ממקורות אחרים 
כגון פסילת ראיה שערכה הפרובטיבי נמוך באופן )אוף בין עלות המשגה לבין עלות הפרוצדורה הדרושה למניעתה -הטרייד

 .468-463, 422, שם (. מהותי ביחס לסיכון ליצירת דעה קדומה או להטעיית המושבעים
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בהתאמה לסטנדרט , את הסיבות להחלטתםפרספקטיבה זו מכילה דרישה לכך שהשופטים ינמקו 

 185.המוגדר

לא בייצוג , בה מקסימלית לוודאותרהוא מבטא דרישה לקי.  מטבעו איכותיסטנדרט ההוכחה הינו 

שאינם )אלא באמצעות האלימינציה של כל התרחישים בעלי הכיסוי הראייתי , מספרי סימבולי

ידי -נה היא לכך שכל הראיות המוצגות עלהדרישה הראשו.  העשויים להתיישב עם חפות( תיאורטיים

בחינה ממצה של קיום )ייחשפו לבחינה אינדיבידואלית מקסימלית , אחת לאחת וכמכלול, התביעה

ככל שקיים תרחיש של , מכאן(.  גם לנוכח הצבעה על היעדר כיסוי ראייתי מספק, אפשרות גלויה לחפות

פעת שגישה זו מו.  ולהיפך, יש לזכות את הנאשם, ידי התביעה-חפות התואם את הראיות ושלא נשלל על

 186.באופן הדוק מגישת ההסתברות האינדוקטיבית של כהן

אף שהם תולים בו תכלית , לאודן ושטיין מתארים את סטנדרט ההכרעה בסוף ההליך באופן דומה מאד

, א מייצרהדגש בתיאוריה של שטיין איננו בשליטה על שיעור הסיכון והתוצאות שהו.  שונה לחלוטין

אלא של מימוש הגינות ומחויבות דאונטולוגית , המבחן איננו של תוצאה.  טיבו של הסיכוןאלא על 

 .לגישתו של שטיין הסטנדרט יחול באופן זהה ביחס לכל העבירות הפליליות  .לכבודו של הנאשם

בעוד .  ישיתבפרט השנייה והשל, ההבדל המשמעותי ביותר הוא מעמדן הנגזר של המחויבויות הנוספות

הוא שולל כאמור , תולה בסטנדרט ההכרעה פונקציה של מימוש אפקטיבי של יחס סיכוני משגהשלאודן 

.  גישת שטיין הפוכה. ואת המחויבויות הנוספות, כל הטיה נוספת של יחס הסיכון לאורך ההליך

ימוש ההגנה תועלתנית לזכות האינדיבידואל ולמ-המחויבות לאורך כל ההליך הינה מחויבות אנטי

, בעוד שלאודן מתאר מחויבות לתוצאה ומתנגד לביטוי דאגה עקרונית מעבר לכך.  במונחים של הגינות

הדגש הוא על קיום מחויבותה   .שטיין מתאר מחויבות לעקרון ושולל הכפפתו ליחס תוצאתי זה או אחר

 .של המדינה להגנה המיטבית השוויונית וההוגנת

וההתלבטויות הנכרכות עם סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר אתייחס בפירוט למכלול השאלות 

 .בפרק הבא

 השוואה בין התיזה של שטיין לתיזת צבר המחויבויות  4.42.4

תיזה לטיעון צבר המחויבויות הרי שהתיזה של שטיין היא שהניחה -אם התיזה של לאודן מהווה אנטי

אף , קיים קשר רעיוני מפורש וברור בין התיזות.  פיתוחהיסודות אנאליטיים ראשוניים ומשמעותיים ל

 .שאין ביניהן זהות

חולשת על הליך הוכחת ההקצאת סיכוני המשגה הינה בעיה מבהירה היטב שהתיזה של שטיין  .א

שטיין מספק ניתוח אנאליטי סדור ומשכנע המבהיר מדוע אין   .האשמה במשפט הפלילי לכל אורכו

כהצעת , יבות להגנה על חפים במשפט הפלילי בסטנדרט ההכרעה בלבדאפשרות לתלות את רמת המחו

עלולה כי אסטרטגיה כזו : ובתנאי שמבינים את המשמעות, ניתן לעשות כן, כלומר.  לאודן ואחרים

בפרמטרים של )שלב עיצובו של הבסיס הראייתי  כי;  לחשוף נאשמים לסיכון מוגבר להרשעת שווא

משפיע על רמת סיכוני המשגה באופן משמעותי לא פחות ( ומשקלמידת אמינות , איכות ראייתית

ביחס לרמת סיכוני " אדישות"כי ו ;מסטנדרט ההכרעה המוחל כלפי הבסיס הראייתי בסוף ההליך

                                                           
185
 .62, שם 
186
 .402, שם 
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מחויבות ה.  מאפשרת שרירותיות ברמה ובסוג של סיכוני המשגהההוכחות ניהול שלב לאורך המשגה 

בכך מניחה התיזה .  לכל אורכו נורמטיבית החולשת על ההליךאסטרטגיה הינה לפיכך הגנה על חפים ל

ומחזקת את המענה לתיזה " צבר המחויבויות"של שטיין פלטפורמה ראשונית וחשובה לתיזת 

 .  האנאליטית של לאודן

מן התיזה של שטיין ניכרת חשיבותן של המחויבות .  החפיפה בין התיזות איננה מוחלטת .ב

ניכרת האפשרות להמשגת המובן החזק לעקרון .  אפיסטמית-הראייתיתהפרוצדוראלית והמחויבות 

מעמדן של שלוש המחויבויות הנוספות .  גם בגדרן" מגבלת ענישה כמגבלת סף"ההגנה על חפים ו

 .הנסקרות בעבודה איננו מוכר בתיזה של שטיין

מנה הא"בהתאם להצדקת , התיזה של שטיין מרכזית לניתוח המובן החזק של עקרון ההגנה .ג

היא מגדירה את .  של דבורקין" תורת הזכויות"ו" תורת הצדק כהגינות", "החברתית הרולסיאנית

הפרשנות של .  הוגנת-שהטלתו נתפסת כבלתי סוג הסיכוןהמובן החזק כמחויבות להגנה מוחלטת מפני 

 "עקרון האינדיבידואליזציה המקסימלית של ההיסק"שטיין לסטנדרט ההכרעה והצבתו בנוסף של 

רעיונות אלו .  מעגנות את המובן החזק כאמור במסגרת המחויבות הראשונה והמחויבות השלישית

החיבור הנוכחי מציע המשגות , עם זאת.  השפיעו בוודאי על התיזה הנוכחית ומהווים חלק חשוב ממנה

ספות ממנו נגזרות פרשנויות נו, "הנאמנות לערך המצדיק"בפרט בהדגשת טיעון , נוספות למובן החזק

  .זאת הן במסגרת המחויבות הראשונה והן במסגרת המחויבות השלישית.  ושונות מאלו של שטיין

 .זהירות ויושרה, שתיהן מתבטאות בחובת מאמץ

" המירב איננו בהכרח המיטב"וההבהרה כי , הסבריו של שטיין במישור האפיסטמולוגי .ד

אפיסטמית גם בפן -ראייתיתממחישים חשיבותן של המחויבות הפרוצדוראלית והמחויבות ה

של החתירה למימוש המיטבי של המשאבים ליצירת בסיס ראייתי איכותי ומדויק באופן , הפוזיטיבי

 .המקטין את סיכוני המשגה ככלל ומקדם את תכלית חקר האמת ואת תכלית ההגנה על חפים בד בבד

לעומת  ,חויבויותתיזת צבר המ.  משמעית-התיזה של שטיין מבוססת על עמדה נורמטיבית חד .ה

מציאות שבה עמדות כגון זו של שטיין ועמדות כגון זו של לאודן  -מדגישה את היחסיות ההכרחית , זאת

ביחס לתכלית , מתחרות זו בזו כל העת ומייצרות רמות משתנות של מחויבות להגנה על חפים מפשע

אך , נוגדות זו לזו מצד אחדההתייחסות לתיזות של שטיין ושל לאודן הינה כאל תיזות מ.  האפיסטמית

 .  משלימות זו לזו מצד שני

פרמטר ה.  כאמור, שטיין מאבחן בין שני פרמטרים של פונקצית ההגנה על חפים מפשע .ו

מפני סיכון הרשעת השווא חסינות הינו , במונחי החיבור הנוכחי "המובן החזק"את  המבטא, הראשון

ן ביישום עקרון האינדיבידואליזציה והנדרט ההכרעה הן ביישום סט ,לנוכח ספק גלוי ומאובחן בראיות

המשליך על גדרו של , ביחס לפרמטר השני.  ימלית כעקרון החולש על עיצוב הבסיס הראייתיהמקס

  .(equal best protection)" הגנה השוויונית המיטבית"שטיין עקרון החולש אליבא ד, הסיכון הנותר

זמינות , כמות)אפיסטמי -ובהיבט הראייתי, (לחקר האמת הקצאת המשאבים)בהיבט הפרוצדוראלי 

, וביחס למחויבויות הנוספות( ואיכות המשאבים הראייתיים המאפשרים רמת דיוק גבוהה ואמינה יותר

המשפיעים בהכרח , כר נרחב ליישום שיקולים תועלתניים" ההגנה השוויונית המיטבית"מותיר עקרון 

על חפים איננה תלויה או מובטחת באופן אחיד או מיטבי  רמת ההגנה.  על רמת ההגנה על חפים
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פרספקטיבת . מוש המובן החזק של עקרון ההגנהאף לא במי, בהתבסס על הכללים והעקרונות הקיימים

הכרחי , היחסיות ההכרחית מציעה שבבחינת רמת המחויבות שמפגינה שיטת משפט להגנה על חפים

שהרי רמה זו משתנה מעת , "הגנה שוויונית מיטבית"ל לבחון במושגים יחסיים גם את אותה רמה ש

מדגיש שלרמת הדיוק ה טענה זו תואמת להבנתי את גישתו של שטיין.  לעת ובמעבר בין הקשרים שונים

אינו מחיל על המדינה חובה לשאת בעלות , גם במובנו החזק, עקרון ההגנה.  העובדתי ישנן עלויות

 .  מחויבות ליחס שוויוני והוגןאלא הוא מתמצה ב, מסוימת או אפילו, גבוהה במיוחד, אופטימלית

בפן האנאליטי הוא .  קיים לדעתי פער בין הפן האנאליטי לבין הפן הנורמטיבי בתיזה של שטיין .ז

שמתחייב להותירה באופן מוסדי להכרעת , מדגיש שהקצאת סיכוני המשגה הינה פונקציה נורמטיבית

אם את גישתו של לאודן תיארתי .  ותקיפה, עמדה מאד מסוימתבבפן הנורמטיבי הוא מצדד .  המחוקק

אזי את גישתו הנורמטיבית , בהתאם למודל האנטינומי של פאקר "crime control" -כהמחשה לגישת ה

ואם את גישת לאודן קישרנו לרמה גבוהה .  "due process" -של שטיין בהחלט ניתן לזכות עם גישת ה

אזי גישתו ( כטרוניה על הגנה עודפת, יותר מכך)ש תכלית ההגנה על חפים של שביעות רצון ביחס למימו

 .של שטיין מגלה ספקנות ומחייבת את הגברת הזהירות

אלו הם מונחים של הטלה .  בהתאם למונחיה "נוחות מוסרית"התיזה של שטיין מקדמת  .ח

זוהי מהות האבחנה בין הסיכון הגלוי והמאובחן לבין הסיכון .  הפגנת דאגה והטלה הוגנת של הסיכון

בין הראיה שהתקבלה בכפוף למיצוי האפשרות לבחון את אמינותה ואת התוקף ;  שאיננו גלוי ומאובחן

ראיה שלא ניתן להעמידה לבחינה כאמור ולפיכך טמון לבין , הספציפי של ההיסק הכללי שהיא מציעה

לעומת זאת .  הרשעה לנוכח ספק כמתואר אינה מאפשרת את הנוחות המוסרית.  בה ספק אינטרינזי

מקיימת את קריטריון הנוחות , גם במודעות לסיכוני משגה הנותרים, הרשעה לנוכח מיצוי הבחינה הזו

סיכון ההרשעה הנותר אינו .  ננו רק הכרחי אלא גם הוגןהסיכון בפניו נחשף הנאשם אי.  המוסרית

 "תאונות"והרשעות שווא שבכל זאת מתחרשות הן בבחינת .  אלא בעיה של מזל, מעורר בעיה מוסרית

   187".חוסר צדק"ולא 

התואמת  –ולסטנדרט ההכרעה מעבר לספק סביר  –שטיין מציע המשגה למחויבות הראשונה  .ט

אך  יוניבפרק הבא אציע שזהו נדבך ח.  את המובן החזק הנגזר מהצדקת האמנה החברתית הרולסיאנית

ולקריטריון " הנאמנות לערך המצדיק"כנגזרת מטיעון .  של המובן החזק למחויבות הראשונה לא ממצה

 .יקטיביסובי-לזכות לנוכח ספק פנימי אפשרותשל  שיורי טהנוחות המוסרית מתווסף לו אלמנ

-ובעיקר הראייתית, חשיבותה של התיזה של שטיין לאפיון המחויבות הפרוצדוראלית .י

 .כפי שהודגש, אפיסטמית ומובן חזק אפשרי לעקרון ההגנה במסגרתה הינה משמעותית במיוחד

בגישתו של , מבחינה מהותית.  שטיין אינו מתייחס בספרו למחויבות לגילוי טעויות ותיקונן .יא

, ורש ההכרה בכך שגם לנוכח יישום המובן החזק של המחויבות להגנה על חפים מפשעשטיין עולה במפ

לא היה כופר , בניגוד ללאודן, ניתן לשער ששטיין.  עלולות להתרחש "תאונות"נותרים סיכוני משגה ו

אף לא להמשגת המובן החזק במסגרתה , לגילוי טעויות ותיקונן, בעצם הגדרתה של המחויבות הרביעית

                                                           
187

-האבחנה המוסרית הבסיסית שמציע שטיין אוסרת לבודד את האזרח כיחידה.  408' עמ, שם' רלטענה מפורשת ברוח זו  
באופן הוגן ושוויוני ותוך מיצוי הערובות , חשיפתו לסיכון האינהרנטי לקיום הליכים פליליים, לעומת זאת.  סיכון-סופגת

חוסר "הרשעת שווא במצב זה הינה בבחינת .  מינמנע ולגיטי-הינו בלתי, הדיוניות והראייתיות וההקצאה של סיכוני המשגה
 ".מזל שיכול לקרות לכל אחד
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דגיש את ניתן גם לשער שהיה מדגיש את בעיית המשאבים המוגבלים ומ, יחד עם זאת.  הוצע לעילכפי ש

 .הפיקוח והעיון מחדש לשיקולים כלכליים של עלות מול תועלת היקף הכפפת

" אמונה"ולא על " קבלה"המבוססת על , את הדגשת טיבה האובייקטיבי של ההכרעה במשפט .יב

נראה כי שטיין התכוון לקדם מודל הערכת ראיות .  יבות מוראליתקיומה של מחו שלילתניתן להבין כ

 .באופן המנוגד להגדרת המחויבות החמישית, והכרעה שהינו רציונאליסטי באופן מובהק

כמו , הוא אינו מבקר אותם.  שטיין אינו מייחס בדיונו חשיבות מרובה להיבטים אקספרסיביים .יג

.  וראליים והוכחתיים על ביטויים סמליים גרידאאך הוא מסתייג מביסוס כללים פרוצד, לאודן

 .הגדרתה של מחויבות אקספרסיבית חורגת גם היא מן התיזה של שטיין

 (Free Standing Evidential/Procedural Rights)"  מןצכשלע"זכויות הליכיות וראייתיות      4.42.4

חקר האמת : בביאור היחס שבין שתי התכליות היסודיות של ההליך הפלילי הדיון עד כה התמקד

יחס שבין שתי התכליות ואופן בנוגע למן העמדה הננקטת .  שעת שוואמפני הר מפשע וההגנה על חפים

כללים המגדירים הערכם של .  הגשמתו נגזר במידה רבה מעמדן של זכויות פרוצדוראליות וראייתיות

למידה שבו  -על ההליך נבחן בראש וראשונה בזיקה לשתי התכליות הללו  החולשיםאת סדרי ההוכחה ו

ביטוי  ישבשיח הראייתי התיאורטי .  הוא מקדם את האחת לעומת מידת הפגיעה בתכלית האחרת

 .תלוי של זכויות הליכיות וראייתיות-מדגישה את מעמדן הבלתיה ,לגישה נוספת

טיעונו של טרייב מדגיש את ערכן הדאונטולוגי העצמאי   188.טרייבגישה הוא לורנס ה לשנציג מובהק 

 חקרלסייע  ל תכליתן איננו בהכרחלשיטתו .  ואת ערכן האקספרסיבי של זכויות הליכיות וראייתיות

ליחס שעל  נוגעבסיסית ב הזכויות נובעות מתפיסה מוסרית.  האמת או למזער את סיכון המשגה

צורך להדגיש קיומה של מחויבות מופגנת ן הומ, היא פוגעת בזכויותיו המדינה להפגין כלפי הפרט בטרם

וביטוי היחס  הגשמת הזכויות.  כחלק מן הלגיטימציה של ההליך ותוצאותיו, זו כלפי הציבור הרחב

.  תמקד בטיעון הדאונטולוגיא  189".סגירות"לקבלתן של תוצאות ההליך וליצירת  תורמים גם הוגןה

לקבל הסבר ", "להישמע"לרבות הזכות , "זכויות השתתפות"תלויה של -בלתיחשיבותן הלטרייב טען 

זכות העימות והחקירה הנגדית ביחס לראיות , הזכות לגילוי חומר החקירה: ונגזרותיהן "מדוע

מטרתן של זכויות אלו היא לשמור על כבודו של האדם   190.ועוד, המשמשות יסוד לקביעת האשמה

זכות ההשתתפות המלאה מבטאת את ההתייחסות אל .  המדינהבמסגרת ההליך שמקיימת נגדו 

הזכויות נובעות .  כאל אדם בעל זכויות ולא כאל אמצעי, האזרח שאותו מבודד המשטר ומאשימו

כביטוי , מתפיסה לפיה הדרך המוסרית הראויה לפעול בטרם שוללים זכותו של אדם היא לאפשר לו

להביא ראיותיו ולמצות , מת מול הראיות והעדויות נגדולהתע, את מלוא ההזדמנות להתגונן ,לכבודו

                                                           
188
LAURENCE TRIBE, AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW 666-667 (2  ;23לעיל הערה , Tribe 'ר 

nd
 Ed. 1988)  ;R.P. 

Burms, Notes on the Future of Evidence Law, 74 TEMPLE L. REV. 69 (2001)  ; 
189

 Charles Nesson, The Evidence or the Event? On Judicial Proof and the Acceptability of Verdicts, 98 

HARV. L. REV. 1357 (1985). 
190

לא ניתן .  של הנאשם שליליתאו דיספוזיציה  פלילי דוגמה מעניינת וקצת שונה הינה הכלל הפוסל עדויות אודות עבר 
ראיה שכזו לא , במונחי התיזה של שטיין.  לשלול הרלוונטיות של ראיה זו וערכה הראייתי המגביר את הסתברות האשמה

היעדר משקל ראייתי קונקרטי , באשר אין לה כיסוי  ראייתי ספציפי ביחס לפרטי האישום, תתקבל ככלל לחובת הנאשם
בהתאם .  פניומשלא ניתן להתגונן , ר והיא מטילה סיכון משגה בלתי הוגן על הנאשםומאח( להבדיל מתרומה הסתברותית)

ראייה מסוג זה לא תתקבל משום שבקבלתה טמונה פגיעה בעקרון , לעומת זאת, תלויה-להצדקה הדאונטולוגית הבלתי
חים ומסוגל מפיק לק, דהמניח שאדם לומ" דטרמיניסטי של בחירה חופשית-ביטול העקרון האנטי"האוטונומיה של הפרט ו

 .260, 8לעיל הערה , מנשה;  64, 4לעיל הערה  ,Stein' ר.  לתקן דרכיו
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טענה רינת קיטאי למחויבות , באופן דומה  .חשוב סמלי קיים אלמנטבכיבוד הזכויות .  את טענותיו

שערכה טמון , הנגזרת מן האמנה החברתית, תלויה של המדינה לסטנדרט ההוכחה המחמיר-בלתי

 191.הגנה על חפים מפשעבביטוי הכבוד כלפי אשמים לא פחות מאשר ב

להגשמה של הזכויות ההליכיות והראייתיות ישנן .  היא לוגית תלויה-בטיעון המחויבות הבלתיהבעיה 

ובמימוש התכליות  והגשמת הצדק בחקר האמת ,בזמן, במשאבים, ישירות ועקיפות, עלויות גבוהות

אם אלמלא הנחת הקשר האפשרי בין זכותו ה, מתבקשת אם כך השאלה  .החיוניות של המשפט הפלילי

האמנם היתה נתפסת , של נאשם להשתתף לבין יכולתו לעורר ספק באשמתו ולהשפיע על התוצאה

ת ונובעוהזכויות המוכרות מתוקפה   האין חובת ההגינות  192?כחלק מכבודוכל כך הזכות באופן יסודי 

-ה בלתילבין מניעת פגיע נןבי ,עותימשמ פוטנציאלי אך, של קשרקיומו כללית בדבר ולו מהנחה 

 ? מוצדקת בזכויות מהותיות

תלוי של זכויות -משקלו של רציונאל המעמד הבלתי טיעון צבר המחויבויות אינו מחייב את שלילת

ההצדקות לזכויות ההליכיות .  ליבון ממצה של דיון זה חורג ממטרות העבודה.  הליכיות או ראייתיות

להסתייג  אינני מוצא סיבה(.  mutually exclusiveהן אינן )וציאות זו את זו והראייתיות ממילא אינן מ

. של ההקפדה על זכויותיו של הנאשם בהליך, אף אם אקפסריסיבית וסימבולית, מחשיבותה העקרונית

לא , תלויה של הזכויות-בהדגישו את חשיבותן הבלתי, למיטב הבנתי גם טיעונו של טרייב, מצד שני

נדמה .  את תרומתן והשפעתן האפשרית על חקר האמת ועל מניעת הרשעות שגויות התכוון לשלול

שהוא ביקש להוסיף נימוק נוסף ולבטא עמדה לפיה אין צורך לקשור כל יישום של כלל ראייתי לרמת 

אם נניח שזכות ראייתית עשויה לתרום .  ההצדקות יכולות לדור בכפיפה אחת.  התרומה לחקר האמת

כביטוי , אין בכך כדי לשלול גם את תרומתה האקספרסיבית, מפני הרשעת שווא להגנה על חפים

אם נניח שקיימת חשיבות דאונטולוגית :  ולהיפך.  להגשמת מחויבות דאונטולוגית כלפי האינדיבידואל

.  אין בכך כדי לשלול את תרומתה לחקר האמת או להגנה על חפים, תלויה להקפדה על הזכות-בלתי

ההכרה במעמדן העצמאי של זכויות הליכיות וראייתיות אינה משפיעה על הנחת -או אי סוגיית ההכרה

להשפיע על  ותכי אותן הזכויות והערובות שאותן מעניקה מערכת המשפט עשוי:  היסוד של התיזה

 .  היחס בין התכליות של ההליך ועל רמת ההגנה על חפים מפני הרשעה שגויה

 כאוטית ודינמית, למערכת מורכבת התייחסתיאורטיזציה בגבולות ה  4.42.4

ככל . טיעון ביקורתי משמעותי ונוקב כלפי גישותיהם של לאודן ושל שטיין גם יחדרונלד אלן הציג 

ה התיאורטית הפרספקטיבכביקורת כלפי גם רלוונטי הוא בוודאי , שהטיעון מופנה כלפי ספריהם

הוא .  ה המוגזמת אודות מטרות ההליך הפליליאלן הסתייג מן התיאורטיזצי.  שביסוד החיבור הנוכחי

 general academic theorizing… top down"התייחס אל ניסיונותיהם של שטיין ושל לאודן כאל 

theorizing" שני חלקים עיקריים לביקורת של אלן  193.שהוא מצד אחד פשטני ומצד שני חסר תוחלת  .

מבוססת על עשרות שיקולים , מורכבתונמית לפשט מערכת שפעולתה די דגיש שלא ניתןהראשון מ

                                                           
191
 Rinat Kitai, Protecting the Guilty, 6 BUFF. CRIM. L. REV. 1163 (2002-2003). 
192

-202 ,8לעיל הערה  ,מנשה' תלוי של זכויות ראייתיות ר-לטיעונים המסתייגים מרציונאל הטיעון בדבר מעמדן הבלתי 
205  ;Stein , אלכס :  אך השווה לגישה מוקדמת יותר של שטיין שבה קידם הטיעון הדאונטולוגי;  64-66, 4לעיל הערה

  ;(4552) 663, 628( 2)כאמשפטים " יוןלפרשנותו הראויה ופסיקתו של בית המשפט הע: א לפקודת הראיות10סעיף "שטיין 
, 480י מחקרי משפט " רעיונות חדשים עם פנים ישנות: ודת הראיותקא לפ10הצעת החוק בדבר החלפת סעיף " אלכס שטיין

406 (4556)  . 
193
 Allen, Laudan, Stein and the Limits,  240, 408לעיל הערה. 
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, לדבריו.  באופן שבו מתיימרים לעשות זאת שטיין ולאודן, ושאיננה קוהרנטית, וגורמים מתנגשים

 Invariably, the".  כתלות בהשקפה הננקטת, מאות ניסיונות תיאורטיזציה יובילו למסקנות שונות

object of investigation is a highly complex entity that is reduced to a simple theory and it becomes 

child's play to articulate different perspectives, implications and so on".194   זה כתב גםבהקשר 

 195:ק ווינשטיין'השופט האמריקאי ג

"Adjudication is a practical enterprise serving a variety of functions. Among the goals 

– in addition to truth finding - … are economizing of resources, inspiring confidence, 

supporting independent social policies, permitting ease in prediction and application, 

adding to the efficiency of the entire legal system, and tranquilizing disputants". 

לקיומן של תיאוריות אלטרנטיביות מן האסכולה הפרגמטיסטית ביחס לתכליות  התייחסתי לעיל

 אינם ממצים את חקר האמת והקצאת סיכוני המשגההתיאוריות הללו מסבירות וממחישות ש.  ההליך

.  כלליה השיקולים והאינטרסים הגלויים או הסמויים המשפיעים על פעולת המערכת ועל עיצוב

, הוא מיועד להגשים מטרות פרקטיות של הגנה על החברה .המשפט הוא בסופו של יום מכשיר חברתי

וכל זאת תוך ניהול כלכלי ויעיל של משאבי , חיזוק תחושת הבטחון בקרב האזרחים, הכוונת התנהגות

.  המשפטכח האדם והזמן ותוך שמירת רמת אמון גבוהה של האזרחים בממשל ובמערכת , ההליכים

תוך מתן ביטוי )הניתוח התיאורטי של פעולת המערכת במונחי חקר האמת לעומת ההגנה על חפים  

.  של התכליות והשיקולים המעשיים בעייתי לנוכח דחיקתם אל השוליים( לבעיית מגבלת המשאבים

יא ה, ולכן, להכיל את מלוא המורכבות של הגורמים המשפיעים והשיקולים מתקשה התיאורטיזציה

 .פער בין התיאוריה לבין ביטויה בחיי המעשה, בלי ספק, קיים  .בסופו של דבר טריוויאלית

שמשפטים שבהם מתנהל הליך הוכחות עד תומו מייצגים חלק  החלק השני לביקורת של אלן מדגיש

 .ההליך השלם של הוכחת העובדות איננו הכלל אלא החריג".  עושה"קטן מאד ממה שמערכת המשפט 

 "משתבש"הם מתקיימים רק כשמשהו   .(perverse)מן הדרך הרגילה " סטייה"הם ה, במינוח של אלן

התיקים מסתיים בהודאות במסגרת הסדרי החלק הארי של .  מצד הנאשם או כשאין לקיחת אחריות

לאחריות המשפטית הנובעת  ביחסעל בסיס התכנסות של הצדדים אל הסכמות עובדתיות ו, טיעון

או ( כי עבריינים רבים חומקים בקלות מן הדין)אלן טוען שאילו הביקורת של לאודן מצד אחד   196.מהן

אז לא , היו נכונות( כי הקצאת הסיכונים איננה נכונה ומקלה מדי על השגת הרשעה)של שטיין מצד שני  

 197.דיינותהסדרי טיעון  ללא צורך בהת" מיליוני"נחתמים , ניתן היה להסביר מדוע על כל תיק שמתנהל

הטיעון , ראשית.  התשובה לחלק הראשון נחלקת לשתיים.  ביקורתאנסה להשיב לשני חלקי ה

לפתח הסברים תיאורטיים המבהירים  ניסיוןה.  בכל הכבוד, פשוט מוגזם אלןהביקורתי התקיף של 

מתיימר למצות את התופעה מכל כיווניה או איננו ומחדדים תופעות חברתיות מורכבות כגון המשפט 

או , מתוחכם יסיון לייצר מעין אלוגריתםאין מדובר בנ.  להכיל באופן מושלם את מלוא מורכבותה
                                                           

194
 .200, שם 
195

  Jack Weinstein, Some Difficulties in Devising Rules for Determining Truth in Judicial Trials, 66 COLUM. 

L. REV. 223, 241 (1966). 
196

 Trials are but a small and dependant part of the sprawling and unruly mass of the legal":  200-2 ,שם 

system… they deal with the perverse, and few, cases in which the promise of the legal system to facilitate 

transactions, punish crime, and so on, is called into question". 
 
197

 .202, שם 
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, להאיר שיקולים דומיננטיים :נה חינוכית בעיקרההיתכלית הניתוח התיאורטי .  מחייבתפורמולציה 

חשיבותן הרעיון הוא להאיר .  שיבותהמתוך נקיטת פרספקטיבה רלוונטית נבחרת והמחשת ח

המוסרי או  -טיבם ולחדד את המודעות ל לחשוף פערים בשיח הרווח ן של התלבטויותיהומשמעויות

שתרומתן לדיון בתכליות ההליך , כאלו הן התיזות של לאודן ושל שטיין.  של השיקולים -הפרקטי 

, בצניעות המתבקשת, וזו.  שובות במיוחדהינן ח, בין השאר, דיני הראיות וסטנדרט ההכרעה, הפלילי

לעולם לא תיזות תיאורטיות מסוג זה .  להציע זווית התבוננות ביקורתית -גם יומרתה של עבודה זו 

למצות את מלוא מורכבותם של השיקולים והגורמים המשפיעים על , כפי שאלן טוען בצדק, תוכלנה

אך יש בהן כדי להציע .  לתיאוריות נוספותלצידן יוותר מקום .  הוכחת העובדות במשפט הפלילי

יש בהן כדי לעורר מודעות ומחשבה ביחס לאספקטים .  לביקורת ולפיתוח, לדיון, פרספקטיבה לעיון

כשם שלאודן .  זו טבעה של החשיבה התיאורטית, לגישתי.  מהותיים המשפיעים על ההליך ותוצאותיו

מציע פרספקטיבה המדגישה את הקצאת סיכוני ושטיין , מציע פרספקטיבה אפיסטמולוגית ביסודה

פוזנר , "תלויות-הזכויות הראייתיות הבלתי"טרייב את גישת , שרהודורון מנשה את תיזת הי, המשגה

כל אחת מן התיזות  -וכן הלאה , קספרסיביתא-נסון את הגישה הפרגמטיסטית, את הניתוח הכלכלי

ניסיון כחלק מן הלכולן מקום חשוב .  לשיח ותרומה ייחודית מוסיפה נקודת התבוננות רלוונטית

ולשפר ואת החיפוש  המתמשך להגיע להבנה טובה יותר של אותה מערכת מורכבת ולא לחלוטין סדורה

יסיון התיאורטיזציה מתוך הדגשת פרספקטיבה נורמטיבית נהביקורת כלפי .  "הצדק"החמקמק אחר 

 .של ענף התיאוריה של דיני הראיות הותהמזוהי הרי .  הינו לכן מוזר, מסוימת אנאליטיתאו 

היררכיה ברורה בין תכליותיו , כך אני סבור, שישנה, החלק השני והחשוב יותר לתשובה הוא בפשטות

בראש ההיררכיה מצויות התכליות של חקר .  מוסרית ופוליטית, מבחינה עקרונית, של ההליך הפלילי

אלו התכליות הניצבות ביסוד .  ני הרשעת שוואהאמת והדיוק העובדתי ושל ההגנה על חפים מפשע מפ

אלו התכליות המתקשרות .  ציסטית הרציונליסטית הקלאסית של דיני הראיותאמפיריהמסורת ה

של הגינות ושל היעדר שרירותיות , במישרין למושגים האינטואיטיביים והאלמנטאריים של משפט צדק

אלו התכליות הניצבות במישרין .  הכופה של השלטון כלפי האזרח ובשלילת חירויותיו בשימוש בכח

ניצול כלכלי של , התכליות הנוספות של יעילות. במוקד הצפיות המהותיות של הציבור ממערכת המשפט

' קידום קבלתן של החלטות ויצירת סגירות וכו, חיזוק תחושת הבטחון והאמון בקרב הציבור, משאבים

 ,מסבירות, הצגתן כפרספקטיבות נוספות.  משניות ךא, משפיעותבהכרח , אלה הן תכליות נוכחות כל -

ואת , אך אין בהן כדי לבטל את חשיבותה היסודית של המחלוקת שבין שטיין לבין לאודן, הינה חשובה

שתי הניסיון ללבן את היחס שבין .  חיבור הנוכחיהפרספקטיבה המוצעת ב קידוםההגיון והתועלת ב

גם מתוך הכרה בקיומם של  ,נותר ראשון בחשיבותו התכליות הבסיסיות והראשוניות של ההליך הפלילי

שהרי אם נתאר מערכת משפט .  גורמים ושיקולים פרקטיים המגבילים את יישומן של שתיהן

אלא שהלכה , בסגירות שהיא מייצרת ובאמון שהיא מעוררת בקרב הציבור, המצטיינת ביעילותה

ספק אם יהיה מי שיתיימר להצדיקה , היא רוויה בשגיאות ובפגיעה שרירותית בזכויות יסוד למעשה

 .במונחים מוסריים

טיעון ולפיכך את ההכרח ההסדרי מרכזיותה של פרקטיקת המדגיש , אשר לחלק השני לביקורת של אלן

אין בה .  נכונההרי שהטענה בהחלט רלוונטית ו, כי התיזה ההמשגה התיאורטית תתייחס למציאות זו

שכן ההליך הפלילי , ידי לאודן ושטיין-לדעתי כדי לגרוע מחשיבותן של הפרספקטיבות המוצעות על

או האקסמפלר , הינו בבחינת הדגם המושלם –גם אם הוא מתקיים בחלקם הקטן של המקרים  - השלם

טגיות וכללי אסטר.  של הוכחת האשמה ושל ביטוי מחויבות המערכת לחקר האמת ולהגנה על חפים
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התיקים , לעומת זאת.  ולא להיפך, ההוכחה מעוצבים לאורו ומכוונים לייצור הצדק במסגרתו

המבחן לשאלה מהו .  מן המסלול המיועד" הסטייה"המסתיימים בהסדרי טיעון הם המייצגים את 

אוריית תי.  אלא מהותי, איננו מבחן כמותי" יהיסט"המייצג " חריג"מושא המחויבות העיקרי ומהו ה

ההוכחה המשפטית ומחויבותה של המערכת להגשמת אידיאל ההגנה על חפים צריכה להיות מעוצבת 

על כל , ביחס לאותם מקרים שבהם קיימת מחלוקת ונדרשת הוכחת האשמה, בראי ההליך בשלמותו

אלו הם המקרים המאתגרים המעמידים למבחן את יומרתה של המערכת ושבהם .  המשתמע מכך

הכרעות דין המבוססות על הודאות .  תיה רלוונטי באופן ישיר ומובהקיושיר של מחויבוהיישום הי

, מוטלת בספק הדיון בהן איננהחשיבות . נגזרת המשניתההן , אף אם מרובות, במסגרת הסדרי טיעון

-את חשיבות הדיון במתח בין תכליותיו של ההליך בהתייחס למקרהולו במעט לסייג אך אין בכך כדי 

משמעה לבקש מן הזנב גישה אחרת .  של ניהול הליך הוכחות  שלם –שעליו מבוססת המערכת הדגם 

 .לכשכש בכלב

 חייבבמובן שכל דיון בעקרון ההגנה על חפים ובמעמדו , לחיבור הנוכחיבהתייחס , הטענה של אלן נכונה

 3.6לנושא זה יוקדש פרק , אכן.  למציאות של הסדרי הטיעון ולבעיית החף במסגרתם גםלהתייחס 

קיימת זיקה משמעותית וברורה בין רמת במסגרתו אציג את הטיעון לפיו .  עבודהה אתהחותם 

בראי )המחויבות שמפגינה מערכת המשפט בתקופה או בהקשר נתונים לעקרון ההגנה על חפים 

המענה    .במסגרת הסדרי הטיעון, תהעוצמו" בעיית החף"לבין ( קרות בעבודההמחויבויות השונות הנס

, התיזה הנוכחית והבנת היחס שבין תכליות ההליך לאורה, לביקורת של אלן הינו לפיכך כי אדרבא

 .   בהסדרי טיעון" בעיית החף"גם לצורך ניתוח  יוניתה חבטיקמאפשר הבנה טובה יותר ומוסיפה פרספ

 בין רמות שונות של בטחון וספקנות דתיותהתנו  4.42.4

כי היחס שבין :  וסיף השערה נוספתא, העימות בין גישותיהם של שטיין ושל לאודן לנוכח, לבסוף

הוא אינו .  ננו סטטיאי התכלית האפיסטמית לבין התכלית של ההגנה על נאשמים מפני סיכוני המשגה

 .  שכן שתיהן נוכחות בשיח ומשפיעות עליונובע אך ורק מן הפרספקטיבה הנורמטיבית הננקטת 

גישה  –ניתן לתאר תהליך דינמי של תנועה על פני רצף בין שתי נקודות קיצון , גבוהה הפשטהרמת ב

יתר בחשיפת -ומנגד גישה הדוגלת בזהירות, הדיוק העובדתי בקידום, כמעט בלעדי, דת באופן חזקהמצד

יך ההוכחה במשפט הפלילי הוא מורכב ומתבצע בתנאי תהל.  חפים מפשע בפני סיכון ההרשעה השגויה

כל )כפי שממחישות התיזות של לאודן ושל שטיין , האתגר המשפטי המתמשך.  וודאות אינהרנטית-אי

אתגר זה איננו שונה מן האתגר של .  מתבטא בניסיון לכפות על התהליך הגיון ברור וסדר( אחת בדרכה

המחפשת באופן מתמיד אחרי מושגי האמת והסיבתיות  ,המחשבה האנושית הרציונאלית בכללותה

 .או חוקיות, ומנסה להחיל לגביהן רמה כזו או אחרת של סכימטיות

 נורמטיביתהיחס שבין שתי תכליות היסוד של ההליך הפלילי מושפע לא רק מעמדה , בסופו של דבר

כך , ור האפיסטמיכך במיש.  אלא גם מגורמים דינמיים הקשורים ברמת הבטחון לעומת הספקנות

ההשערה הינה כי שינויים אלה ניכרים גם כתהליך היסטורי .  וכך במישור המוסרי, במישור המושגי

רמת הבטחון האפיסטמי שמפגינה חברה עשויה .  פילוסופיותותרבותיות , וכהבדל בתפיסות חברתיות

.  צבות את רוח התקופההן לנוכח הניסיון והן לנוכח מגמות אינטלקטואליות המע, להשתנות מעת לעת

היא עשויה כמובן להשתנות גם לנוכח שיפורים הליכיים או טכנולוגיים או מדעיים המאפשרים רמת 

, הבטחון האפיסטמי גבוהה יותר תחושתככל ש. דיוק ואמינות גבוהה יותר של ראיות להוכחת אשמה
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ביחס " שביעות רצון"יין בהיא עשויה גם להתאפ.  תיטה מערכת המשפט יותר לכוון ההשקפה של לאודן

סיכוני המשגה , התהליך הוא דינמי מאחר שלאורך זמן.  מפשע ליומרתה להגשים את ההגנה על חפים

שיעוררו , ווצרו סדקים בבטחון האפיסטמייאזי י, מספקת עוצמהואם יתממשו בתדירות או ב, יתממשו

 .תהליך של עיון מחדש ותנועה מתקנת לעבר הקיצון ההפוך

מגמות בתחום .  דומה מתקיימת מבחינת הבטחון האינטלקטואלי במושגי ההוכחה של השיטהדינמיות 

או על השיח החברתי אודות , העיון והמחשבה עשויות להשפיע באופן משמעותי על השיח המשפטי

" הוכחה"ו" אמת"כלפי מושגים כגון , רדיקלית, השיח עשוי לנוע ממצב של ספקנות עמוקה.  המשפט

הבעיה .  כדי קריאת תיגר של ממש כלפי עצם היומרה להוכיח אשמה במשפט, (סיביתספקנות אקס)

במובנה הקיצוני היא אינה מתיישבת עם קיום .  בספקנות האקססיבית היא בהיעדר הפרקטיות שבה

, מעודדות פיתוח של השיח מסוג זהקריאות תיגר יסודתניות .  משפטים ועם אכיפת המשפט הפלילי

מחדש את הלגיטימיות  חותרת לתקףמגמה זו ".  ספקנות קונסטרוקטיבית"סווגן כוהמשגות שניתן ל

לאורך זמן הבטחון האינטלקטואלי .  של ההוכחה המשפטית באמצעות פיתוח המשגה מאוזנת יותר

שביעות הרצון מעוררת ".  שביעות הרצון"בקצהו של התהליך מגיעה .  חוזר והספקנות מתפוגגת לאיטה

שתי תקופות היסטוריות עשויות .  השיח במעין מחזוריות מתאפייןוכך , תיגרמחדש את קריאת ה

שזכתה להתייחסות  42 -ראשונה היא התקופה הפורמטיבית של המאה ה: למחיש מגמה מחזורית זו

, במהלכה צמחו בתגובה לספקנות האקססיבית מרביתם של מושגי ההוכחה, נרחבת בפרק השני לעיל

בפרק הבא .  וכללי ההכרעה הנוהגים במשפט המודרני, והראייתיתהמסורת הפרקטית ההליכית 

" הוודאות המוראלית"סטנדרט :  לשורשיו ההיסטוריים של סטנדרט ההכרעה אקשור מגמה זו גם

ובפרט חציה ) 20 –הינה המאה ה שנייההתקופה ה".  הספק הסביר"שמתוכו ובהשראתו צמח כלל 

מודרניסטית שיצאה במתקפה רבתי -אליסטית ואף פוסטשהתאפיינו במגמה אינטלקטואלית רי( השני

ספקנות זו לא .  במגמה זו ניבטה שוב הספקנות האקססיבית.  האמת והצדק, כלפי מושגי ההוכחה

אולם רוחה , הצליחה אמנם לסדוק באופן משמעותי את האמון הבסיסי בקביעת העובדות במשפט

, וכמגמה הנמשכת עד היום, 20 -המאה הבחציה השני של .  האינטלקטואלית הביקורתית חלחלה

שאליה ניתן לשייך את ספריהם של לאודן ושל  New Evidence Scholarship -התפתחה גם מסורת ה

הן באמצעות ההסבר האנאליטי והן באמצעות ההצדקה  -ביסודה המאמץ לשוב ולתקף .  שטיין

, טתי ניתן לסווג מאמצים אלולשי.  את מושגי ההוכחה המשפטית והלגיטימיות שלה -הנורמטיבית 

שביעות "המזהירה מפני " ספקנות קונסטרוקטיבית"למגמה מחודשת של  ,בכללן את החיבור הנוכחי

ומנסה להתוות את שביל הזהב במונחים , מאידך" הספקנות האקססיבית"מפני , מחד" הרצון

 .אינטלקטואליים ואנאליטיים

" הנוחות המוסרית"קריטריון ".  הנוחות המוסרית" הגורם השלישי המשפיע על התהליך הדינמי הינו

החולשים על קבלת החלטות , ובהתאם לכך הזהירות וההיסוס, "חרדה"מתייחס לרמת החשש וה

 –הנוחות המוסרית קשורה בוודאי לשתי המגמות שתוארו .  אנושיות המכריעות בגורלם של אחרים

, ך היא מושפעת גם מגורמים נוספיםא -רמת הבטחון האפיסטמי ורמת הבטחון האינטלקטואלי 

השאלה היא  בעצם רמת הרצינות  הנצמדת להכרה בקיומם  של .  וממגמות חברתיות ותרבותיות

תפיסת רמת האיום שמייצגת : שאלה זו מושפעת גם מן התחושה שכנגד.  סיכוני המשגה ומשמעותם

 .  הפשיעה ותחושת הדחק או הלחץ המוראלי לפעול
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אינטלקטואלי ורמת הנוחות המוסרית ביחס לקביעת -רמת הבטחון המושגי, טמירמת הבטחון האפיס

על ( אין הכרח שבאופן אחיד)כולן משפיעות  -העובדות במשפט הפלילי וקביעת קיומה של אשמה בפרט 

התנועה הדינמית על פני הרצף שבין הגישה המדגישה את תכלית מיצוי חקר האמת לבין הגישה 

הן משפיעות על רמת המחויבות והנאמנות לעקרון ההגנה על . נה על חפיםהמדגישה את עקרון ההג

 ".צבר המחויבויות"טיעון , בתמצית, זהו  .ש המחויבויותהן ניכרות ביחס לכל אחת מש  .מפשע חפים
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 סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סבירובמחויבות הראשונה עיון ב.  5

 common" -ה ההגיון הבריא, הסבירות, המחשבה, מושג שעיקרו בתחום ההרגשה [נויה]הספק הסביר "

sense". 1(.לינדנשטראוס. מ"  )מכל מקום אין הוא מושג מוחשי 

"No canonical notion of reasonable doubt is on offer" (L. Laudan).
2
 

"Ambiguity, indefiniteness, vagueness and equivocation are ever with us" (Jerome Frank).
3
 

 מטרות הדיון בפרק  5.5

מבין המחויבויות המוגדרות בעבודה אין ספק בדבר . פרק זה יוקדש לעיון מפורט במחויבות הראשונה

הגלומה באסטרטגיית ההכרעה המחייבת לזכות את הנאשם לנוכח כל , היותה של המחויבות הראשונה

ישיר של עקרון היישום האת  מהוהמחויבות זו . המחויבות הבכירה, ספק סביר ביחס לאשמתו

, כתנאי להרשעה, הכלל המחייב את התביעה להוכיח את אשמת הנאשם מעבר לספק סביר.  פותהעדי

 4.השזור לאורכו של המשפט הפלילי לדורותיו" חוט הזהב"תואר כ

מזה למעלה ממאתיים שנה נמשכים הניסיונות , 81 -סוף המאה המאז הופעתו של הסטנדרט לקראת 

.  עמימותו והחיפושים אחר נוסחאות שינהירו את פשרוכן נמשכים ההרהורים אחר . לפרשו ולבארו

להחלפתו  אוההצעות להגדרתו המדויקת יותר , נמשכות גם המחלוקות והביקורות בנוגע לאופן יישומו

ידי שופטים -ומתווספים מחקרים המנסים להתחקות אחר האופן שבו מובן ומיושם הסטנדרט על

הוא מתפרש על פני . יריעה-זה הינו מקיף ורחבאנאליטי וביקורתי , מסע היסטורי. ומושבעים

במסגרת העבודה , "פתרון"בדמות , המסע אינו צפוי להגיע אל קיצו. פרספקטיבות רבות ומגוונות

גם אין יומרה או אפשרות להקיף בין דפים אלו אל מלוא היקפו ועושרו של הדיון אודות .  הנוכחית

 .כנס בהתאמה לרעיונות המרכזיים שבלב התיזההדיון במחויבות הראשונה ית.  סטנדרט ההכרעה

יותר מכל מושג . "הפתרון"את , יותר מכל מושג משפטי אחר, סטנדרט הספק הסביר מייצג לכאורה

להגשמת המשפט מערכת המחויבות והן היומרה של  ים בו הן ההגדרה והתיחום שלנתל, משפטי אחר

וני המשגה הכרוכה בקביעת העובדות נתלית בו ההסדרה של בעיית סיכ. מפשעההגנה על חפים 

לכן אין להתפלא על כך שסטנדרט הספק הסביר שימש לאורך השנים כר לדיון תיאורטי .  השיפוטית

תלה , ביסס ומיסד אותו, ככל שהמשפט אימץ את המושג ואת הרעיון החמקמק הגלום בו.  נרחב כל כך

אשר כיסה כמעט כל זווית , ן הביקורתי בוכך נפוץ גם העיו רות נשגבות והניפו כדגל נורמטיביבו מט

 .  ניתוח אפשרית בחיפוש הנצחי אחר ההמשגה הטובה או המתאימה יותר

                                                           
1
 .7002, מהדורה שנייה) 9 סוגיות נבחרות:  על הספק הסביר, מיכה לינדנשטראוס 
2
 LARRY LAUDAN, TRUTH AND ERROR IN CRIMINAL LAW:  AN ESSAY IN LEGAL EPISTEMOLOGY 51 (2007). 
3

 .ARTHUR Lכתביהם של בהפניה ל, Larson v. Ho Ann Cab Corp. 209 F.2d 929 (1954) -רום פרנק ב'השופט ג 

CORBIN, ON CONTRACTS, Vol. III 3 (1950) , ושלIVOR A. RICHARDS, THE PHILOSOPHY OF RHETORIC (1936)  .
, אלא אל טבעה ומגבלותיה של הקומוניקציה האנושית" הספק הסביר"באופן ספציפי אל  בציטוט זההתייחס  פרנק לא

מתבררים  ישנם מושגים שניסיונות מילוליים חוזרים ונשנים להגדירם.  מושגים משפטייםשל יתרון לעמימות  המקנה
יתרונותיה של "ק כתב על פרנ.  שהם מבטאיםרעיונות הנוטים לבלבל ונכשלים בהכלת המורכבות של , כחסרי תוחלת

 .בהמשך לגביו אפרטקונספט ש, "The resources of ambiguity" -" העמימות
 .  Woolmington v DPP [1935] AC 462 HL(E)מפי הלורד סאנקי בהלכת  "golden thread"הביטוי  4
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אלא דווקא להבהיר את , להמשיך את החיפוש אחר הפתרון אינו מבקש, לעומת זאת, הדיון שלהלן

הדיון ימחיש את האופן שבו מבטא סטנדרט , מצד אחד  .קונפליקטהאופן שבו מכיל הסטנדרט את ה

מצד .  במשפט הפלילי מפשע ההכרעה את ההיבט המרכזי והחשוב מכל של המחויבות להגנה על חפים

דווקא ש טעןא. שביסוד ההליך הפליליסטנדרט מכיל את מורכבותה של הדילמה היבהיר כיצד  הוא, שני

.  יםמבלי שנמצאו לו תחליפים או הגדרות עדיפ, דרט ושרדבשל עמימותו ואופיו הדואלי התקבע הסטנ

ומלכתחילה , אינו מייצר ההכרעה סטנדרט.  גם יתרונו שזהוו, אטען שייחודו של הסטנדרט במורכבותו

הוא נועד .  וני המשגה מבחינה תוצאתיתבהקצאת סיכ" שליטה"פתרון אחיד וסטטי או , לא נועד לייצר

ובטיבה של הנוחות  המוחל של סיכון המשגה טיבוית המתמקדת בנורמטיב-עקרוניתהנחיה  לספק

הנתון ליישום , הדיון חותר לחדד את אופיו הדואלי של הסטנדרט. המוסרית הדרושה לצורך הרשעה

, כשלעצמו, לאור הניתוח המוצע אדגיש שאין לתלות בקיומו וביישומו של הסטנדרט. משתנה ותלוי דגש

בכל הנוגע להגשמת המחויבות להגנה על  -אפיסטמית ולא מוסרית  לא -( הכרחית" )שביעות רצון"

כלי הקיבולת להתלבטות האנושית , ומיסודו, אמחיש כיצד סטנדרט הספק הסביר מהוה בעצמו. חפים

, על כן.  והמערכתית הנצחית ביחס לגבולות היומרה של השפיטה ושל טיב האחריות הנלווית לה

גם , הוא אינו מבטיח פתרון.  לאחריות ולאתגר, לשאיפה, לאידיאל ,הוא ביטוי לרעיון" הספק הסביר"

 .לא רמה אחידה של מחויבות לאידיאל ההגנה על חפים מפשע

עבור .  רקורסיבית, הינו מושג שלגביו מבטא השיח האקדמי התחבטות מתמדת" מעבר לספק סביר"

בביטוי המחויבות להגנה על חפים מערכת המשפט מהווה כלל הספק הסביר כלי שימושי יסודי וחשוב 

אין להתפלא על כך שמערכות המשפט נמנעות לרוב . ובהכלת השיקולים המורכבים הכרוכים בה

במישור האקספרסיבי הן תולות בו את הגשמת המחויבות ואף . י בואלמפיתוח הדיון הדוקטרינ

אלא שהמורכבות . בסיסו-על מעודדות שביעות רצון ביחס למימושה של ההגנה על חפים מפשע

הניסיון המתמשך להציע , בצד התיאורטי.  וההתחבטות מועתקות במידה לא מבוטלת אל שלב היישום

העשיר באופן משמעותי את השיח ואת הבנת גדר השיקולים , מסוגים שונים, פרשנויות והגדרות

הספק : "צמולא חדרו את הגרעין הרעיוני של הסטנדרט ע, ברובם, אולם ניסיונות אלו, וההתלבטות

 no"-הסיק ש, אחריםמלומדים כ, לארי לאודן. נותר ללא תחליף, העל המנחה-כעקרון" הסביר

canonical notion of reasonable doubt is on offer" . הוא תיאר את ההתמודדות המשפטית עם

  .גישתי אחרת  5.והציע לזנוח אותו כליל, לא פחות, "unmitigated disaster" -כ, לאורך שנים, קונספטה

ייחודו הוא שמבהיר את , אני סבור שדווקא כשלון ההגדרה וההצרנה באמצעות נוסחה ברורה ואחידה

הן באשר לאחריות  הוא מוביל לתובנות חשובות. של הסטנדרט ואת התכליות המגוונות הנתלות בו

לנוכח , ישומואופן יכלפי  והן באשר למקומה החשוב של הפרספקטיבה הביקורתית הכרוכה ביישומו

ומפני , גישה זו מזהירה מפני שביעות הרצון הנתלית בעצם החלתו של הסטנדרט מצד אחד.  גמישותו

 .מצד שני, ניסיונות להשיגה באמצעות החלפתו או הגדרתו מחדש

, בהבהרת היחסיות ההכרחית: הדיון ביחס לכלל הספק הסביר יתחבר אל שלושת חלקיה של התיזה

וכן מאופיו , מוסריות השונות המשפיעות על האופן שבו הסטנדרט נתפס ומיושםהנובעת מן הגישות ה

באפיון הפרשנויות המוצעות לסטנדרט התואמות את המובן החזק של עקרון ההגנה ; הדואלי כשלעצמו

תוך הבהרה שגם מתוך הגשמת המובן החזק ניכרת הדואליות והיישום עשוי להשתנות , על חפים

 .ובקישור בין סטנדרט הספק הסביר לבין המחויבויות הנוספות; עת הנותרהד-במסגרת מרחב שיקול

                                                           
5
 Laudan , הדיון המפורט בטענותיו והצעותיו של לאודן בפרק הקודם' ור, 18, 7לעיל הערה. 
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מספר מחקרים בולטים מזהים .  חלקו הראשון של הדיון במחויבות הראשונה יוקדש לעיון היסטורי

היחס בין  גביל תיאוריות מסבירותאת מקורותיו ואת שורשי לידתו של כלל הספק הסביר ומציעים 

הוא .  עיון ההיסטורי חשיבות רבה.  מובנו וייעודו המקוריים לבין האופן שבו הוא מפורש ומיושם כיום

הוא מלמד כי מצד אחד התפתח . בסטנדרט הגלוםמגלה את המטען האינטלקטואלי והערכי המגוון 

ה נולד ונקלט אל אינטלקטואלי והתיאולוגי של התקופה ב-כשיקוף של השיח הפילוסופי, הספק הסביר

שתתכן לצרכים  ביותר כביטוי לשאיפה לרכישת ידע בהתאמה לרמת הוודאות הגבוההוהמשפט 

בבסיסו התניית ההרשעה בהגשמת , כלומר  highest attainable standard".6" -במונחים של ה ,מעשיים

של כל אדם , "אוניברסאלית"קבלה /הגוררת הסכמה"( מוראלית)"וודאות מעשית , המיטב האפיסטמי

זהו ביטוי לשאיפה לרמת .  כך שאין כל סיבה או אפשרות לוגית להטיל ספק במסקנה המרשיעה, סביר

יתר הקוראת תיגר כלפי -תוך הדיפתה של ספקנות) מבחינה מעשיתההוכחה הגבוהה ביותר האפשרית 

 התביעה תזמובימתברר שהסטנדרט הוצג דווקא , מצד שני(. עצם היכולת להגיע לוודאות מעשית

 היבט זה משקף את  7.לריסונם של ספקות חלשים ומרוחקים ובאופן שנועד להקל על ההרשעה כביטוי

אם מלכתחילה ביטא . ריכוך הדרישה לוודאות והתמקדות בטיבו של הספק הדרוש לצורך זיכוי

קה הרי שלאורך השנים הלכה והתחז, (מבחינה מעשית)הסטנדרט שאיפה לקרבה המקסימלית לוודאות 

  8.תוך הוספת דרישות ותנאים לצורך הכרה בו ,מגמה של התמקדות במהותו של הספק הלגיטימי

יימס וויטמן קושרת את לידתו של הסטנדרט לאחריות 'התיזה של ג, מזווית התבוננות שלישית

כלל הספק הסביר שימש כדי .  במושגים הדתיים של התקופה, המוסרית האישית של מקבלי ההכרעה

דתית -שהיססו להרשיע ולשאת באחריות המוסרית, להתמודד עם פחדים וחרדות של המושבעים

המסירה חשש ואחריות  "הנוחות המוסרית"סטנדרט שימש להשגת ה. ת הטעותהנלווית לאפשרו

מתקשרים השורשים ההיסטוריים לשאלה הנוכחת גם במונחי המוסר , בהיבט הזה  9.מהמושבעים

?  מהו גדר היומרה והאחריות להכריע בגורלו של אדם ולשלול את חירותו: שתמציתה, החילוני של ימינו

וודאות נזקקת לאידיאל -ההכרעה השיפוטית בתנאי אי, העבודה הקודמים פרקיכפי שהודגש לאורך 

לקריטריון הנוחות המוסרית חשיבות רבה להבנת . הנוחות המוסרית לצורך התיקוף של הכרעותיה

 .תכליתו ואופן יישומו של סטנדרט ההוכחה

  .תירה ביניהםסאין סיבה להציב את ההסברים ההיסטוריים המוצעים זה כנגד זה או להניח אטען ש

מאפשר להבין את קסמו וייחודו של מושג הספק הסביר ואת הצרכים והאתגרים שילובם יחדיו 

הם מבהירים שבמקור ההיסטורי לא נועד הסטנדרט , יחדיו.  המגוונים שכלפיהם הוא נועד לספק מענה

דואלי ניכר כבר אופיו ה.  הוא גם לא נועד לייצר אחידות.  להשגת שליטה אפקטיבית בשיעורי המשגה

תוך הותרת עמימות ביחס לקריטריון , שאיפה להתקרב ככל הניתן אל הוודאות: בחבלי לידתו

ייחוס מלוא כובד המשמעות ; ציווי לספקנות בד בבד עם ציווי לדחיית ספקנות אקססיבית; הוודאות

אפשר להצביע העיון ההיסטורי מ.  אך כנגד זאת ריסונה של הדרישה, לבטחון האפיסטמי של ההרשעה

ביטוי השאיפה לבטחון אפיסטמי ולדרגה גבוהה ככל הניתן : על שלוש התכליות שאותן מגלם הסטנדרט

                                                           
6
 Barbara Shapiro, To A Moral Certainty:  Theories of Knowledge and Anglo-American Juries 1600-1850, 38 

HASTINGS L.J. 153 (1986-1987)(  .להלן: "Shapiro, To a Moral Certainty") 
7

  Anthony Morano, A Reexamination of the development of the reasonable Doubt Rule, 55 B.U.L. REV. 507 

(1975). 
8

 Steven Sheppard, The Metamorphoses of Reasonable Doubt: How Changes in the Burden of Proof have 

Weakened the Presumption of Innocence, NOTRE DAME L. REV. 1165 (2002-3). 
9

 JAMES Q. WHITMAN, THE ORIGINS OF REASONABLE DOUBT: THEOLOGICAL ROOTS OF THE CRIMINAL TRIAL 

(2008). 
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; יתר-ריכוך הדרישה לוודאות של ממש ודחייתם של ספקות מוגזמים והססנות; של וודאות מעשית

אטען .  יבותתיחומה של המחועל בסיס ( מערכתית-והמוסדיתהאישית )וביסוסה של הנוחות המוסרית 

ששלושת הקודקודים הללו אינם מתיישבים עם פורמולציה של סטנדרט אחיד ונוקשה ועם חלק מן 

לאורן של התכליות ההיסטוריות .  התכליות שמלומדים רבים נוטים לתלות בסטנדרט ההכרעה הפלילי

דבר את המובן ובסופו של , ניתן לבחון הצעות ומודלים שונים שהוצעו לאורך השנים בפסיקה ובספרות

 .  באמצעות סטנדרט הספק הסביר, החזק למחויבות הראשונה

חלקו השני של הפרק יוקדש לעיון בניסיונות עיקריים לפתח ולפרש את הסטנדרט בשיטות המשפט 

נראה שהגם .  ו אל הדין הנוהג ושהיו לנכסי צאן ברזלנקלטאתייחס להגדרות הקלאסיות ש.  השונות

, הרי שהן אינן מספקות מענה ברור, פינת הדגל של המחויבות להגנה על חפיםשהגדרות אלו מוצגות כס

 .אצביע על פערים וקשיים שהן מותירות.  קוהרנטי ואחיד

אסקור מודלים תיאוריים ונורמטיביים עיקריים שהוצעו לעניין עיצובו ופירושו בחלק השלישי לפרק 

  .למובן החזק של עקרון ההגנהאנתח את התאמתם . של סטנדרט ההכרעה וביקורות כלפיהם

  :הסקירה תתבצע באמצעות הצגת שש התבלטויות מרכזיות ביחס למובנו של סטנדרט הספק הסביר

השאלה ( 7; שאלת התוקף והתועלת של הגדרת סטנדרט ההכרעה במונחים של הסתברות כמותית( 8

רת העבירה והענישה משתנה בהתאם לחומ ,"מידתיות"ככל שהוא מתפרש במונחים של , אם הסטנדרט

שלמות "לבטא ולזקק שאיפה ל, המגמה המנוגדת לשתי ההתלבטויות הראשונות( 3; שעל הפרק

נו נסמך על והליך של הסרה של ספקות קונקרטיים שאי, "משקל"קריטריונים של , "ראייתית

 לבין, שאלת היחס בין ההתמקדות בכוחה של ההוכחה שמציעה התביעה( 4; הסתברות או על מידה

של " ארטיקולציה"בין השאר בדרישה ל)ית החפות המוצעת מטעם ההגנה יההתמקדות בפרופוזיצ

רציונאלי של ההכרעה -שאלת היחס בין המימד האובייקטיבי( 5; (הספק כתנאי להכרה בסבירותו

השאלה אם יש טעם ( 6; אמוציונאלי שבה-לבין המימד הסובייקטיבי( וההכרה בספק הלגיטימי)

או שמא , משנה לה-ח נוספים של דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר ובהוספת מבחניבהגדרה ופיתו

 .שאף גורעים אפשרניסיונות אלה לא מוסיפים ו

ביחס לכל אחת מן .  בפרשנות וביישום של הסטנדרט, סקירה זו תאפשר להדגיש מגמות משתנות בהבנה

אציע תובנות חדשות לאורה של מרכזיות בשיח השיפוטי והאקדמי ואת הגישות הההתלבטויות אבחן 

הדיון ימחיש את הדואליות הבסיסית ואת הקונפליקט הנובעים משני יסודותיו של .  התיזה הנוכחית

מדואליות זו נגזרת שורה . המרסנת את הספק מצד שני" סבירות"ה, מצד אחד" ספק"ה:  הסטנדרט

דרט אינם מבוססים על אציע כי ההבנה והיישום של הסטנ. יחס לא פשוטות-ארוכה של שאלות

מקבילית "כמעין , הדעת הפועלים ככלים שלובים-דיכוטומיות אלא על מימדים שונים של שיקול

 .    אמחיש כיצד הם עשויים להשתנות גם לפי ההקשר".  כוחות

הצעתי להגדרה זו .  למחויבות הראשונה" מובן חזק"אל הגדרת  אני סבור שניתן יהיה להתכנס, לבסוף

תכליתו ואופן , היא לא תמנע מגישות אחרות ביחס למובנו.  ובמובן מסוים נורמטיבית, אנאליטיתהינה 

אצביע על היחסיות ההכרחית של הגשמת ההגנה על חפים .  יישומו של סטנדרט הספק הסביר להשפיע

נדרט וכל שכן לנוכח יישומן הנפוץ של פרשנויות אחרות לסט, הן מתוך  יישום המובן החזק כפי שיוצג

 .ההרשעה
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 הצגה ראשונית - המובן החזק להגנה על חפים במסגרת המחויבות הראשונה  5.5

ההגדרות נגזרו .  של המחויבות להגנה על חפים מפשע" מובן החזק"הצעתי הגדרות לבפרק השלישי 

ן חזק בפרספקטיבות מוסריות שאין בהן כדי לעגן מו לעומתן הוצגו.  יבות מוסריות מסוימותמפרספקט

" תורת הזכויות"ם ובעקבותיה ג) "האמנה החברתית הרולסיאנית"במסגרת פרספקטיבת .  למחויבות

במונחי , בהתייחס לסטנדרט ההרשעה, מחויבותאת המובן החזק של ההצעתי להגדיר ( של דבורקין

לבין ספק שאיננו מאובחן  (perceptible doubt)מאובחן /צוקרמן בין ספק גלוי' אהאבחנה של 

(imperceptible doubt) ,מותנית מפני הרשעה -החסינות הבלתי: ובהתאמה לאבחנה של אלכס שטיין

והיעדר חסינות מסיכוני ההרשעה לנוכח  ;מאובחןגלוי וקיומו של ספק הנקשר ל" 8' סיכון מס"לנוכח 

.  גם היכן שהספק איננו גלוי מן הראיות מודעת-שהינו הסיכון הכללי לטעות בלתי, "7' סיכון מס"

כי המובן החזק להגנה עשוי  תיהצע" זכויות לבין אינטרסים"במסגרת פרספקטיבת האבחנה בין 

בין חובת הזהירות שלא לשגות בהרשעת חף לבין קיום כלל האינטרסים הכרוכים  אנכילהתבטא באיזון 

כמותי )ה זו תשאף למבחן גמיש של מידתיות פרספקטיבטענתי ש.  בלחימה בפשיעה ובענישת עבריינים

גישה .  כאיזון בין הזכות החוקתית לבין האינטרס הציבורי, העשוי להשתנות לפי ההקשר, (או איכותי/ו

יהיה , עם זאת.  תו של החשש להרשעה שגויה במקרה הנתוןעוצמדעת ביחס לטיבו ול-זו תותיר שיקול

גישה זו עשויה להתיישב עם מספר .  רון דאונטולוגיכעק עדיפותביטוי מובהק במסגרתה לעקרון ה

הנאמנות לערך "במסגרת פרספקטיבת .  "סף"כמחויבות ל, גישות לפרשנות סטנדרט הספק הסביר

 .  המובן החזק להגנה על חפים יתבטא במונחים של מאמץ מוראלי ומוטיבציה מרסנתטענתי ש "המצדיק

סקירת הגישות המגוונות ביחס למובנו של סטנדרט אפנה לבטרם ו הדיון במחויבות הראשונהבפתח 

בהצעה כוללת להגדרתו של מובן חזק למחויבות , יתכנס הדיוןשאליה את הגישה  בהירא, הספק הסביר

קיים כמובן מרחב של , בין הגישות השונות להגדרת טיבו של הספק הסביר המחייב זיכוי.  הראשונה

.  ת אחת כמעט לעולם נשענת על פרשנות שקדמה להפרשנו. של תמיכה הדדית ,חפיפה ויותר מכך

גדרה המזוקקת להאת המחויבות הראשונה תואמת יותר מכל  יהבנת.  ההשפעות ההדדיות הינן ברורות

בין  מבוסס כאמור על האבחנההרכיב הראשון . להגדרה שהציע צוקרמן שני רכיבים. של צוקרמן

הגדרה זו .  נובע מן התמונה הראייתית בכללותה שאינו, מאובחן-לבין הספק הבלתי" הספק המאובחן"

ן ומ בחלק השלישי לפרק כהן שאליה אתייחס בהרחבהונתן 'של צוקרמן נגזרת במישרין מתורתו של ג

, בהיבט הזה  10.רט ההכרעהנדוסט הערכת הראיותתיאור כלפי מודלים הסתברותיים גרידא ל הביקורת

ללא קשר לרמת , הדגש במובן החזק של ההגנה מתבטא בבחינת היתכנותה הקונקרטית של החפות

 11:צוקרמן כדברי  .לחלוש על שיעור הטעות ניסיוןההסתברות שלה ובמנותק משיקולים של 

"If we were to convict on this kind of evidence, we would be committing ourselves to 

convicting all of the one hundred persons present, including the one innocent person.  

What makes this sort of evidence fall short of proof beyond reasonable doubt is the 

                                                           
10

 ADRIAN A. ZUCKERMAN, THE PRINCIPLES OF CRIMINAL EVIDENCE 125, 137 (1989). 
11

, לפי עדויות שאינן מוטלות בספק.  אנשים 70שוטר נכנס לפאב שבה ישובים   :היפותטיתדוגמה מציג צוקרמן .  832, שם 
נתפס אדם אשר ידוע כי היה אחד הנוכחים .  ואילו אדם אחד ניסה להצילו, עשר מהנוכחים היכו את השוטר למוות-תשעה
סיבה להתנגדות האינטואיטיבית השצוקרמן מדגיש .  0.95ההסתברות לכך שהאדם שנתפס ביצע את העבירה הינה .  בפאב

נוכחים היו  800מבין  99ם ה גם אנהתשובה לא היתה משת)להרשעתו איננה כי הסתברות האשמה איננה גבוהה מספיק 
, אפשרות החפות של האדם שנתפס היא מהותית, הסתברות האשמה הגבוהה למרותהסיבה היא ש.  (תוקפים את השוטר

 L. JONATHAN  .כהן ומן הפרדוקסים שהוא מציג בספרוונתן 'גגמה שאולה מהניתוח של דוה.  שלול אותהגלויה ולא ניתן ל

COHEN, THE PROBABLE AND THE PROVABLE (1977) 
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fact that there is a definite possibility, which cannot be dismissed as unfounded, that 

the accused is innocent.  Thus as long as the evidence in the case leaves room for a 

perceptible possibility of innocence, however small, we cannot convict" 

כל , חפות הקונקרטיותהפרכה של אפשרויות החייבת המובן החזק למחויבות הראשונה מ שלזו  ההבנ

להבדיל ממימוש , חתירה לשלמות ראייתית היא מבטאת.  ת לנוכח התמונה הראייתיתוזמן שהן גלוי

 הנבדלים זה מזה, של סיכוני משגה בין שני סוגים אבחנה מוסרית מציבההיא .  שיעור מוגדר של סיכון

שואפת להסדיר את סיכוני המשגה באופן כמותי אלא  הגדרה זו למחויבות אינה.  מבחינה עקרונית

 .רכיב זה להגדרה הינו אובייקטיבי  .לשלול הטלת סיכוני משגה מסוימים לנוכח אופיים

המובן החזק למחויבות ההבנה הכוללת של הרכיב השני להגדרה של צוקרמן המשקפת לדעתי את 

של שכנוע  ,היבט הסובייקטיבימתייחס ל הרכיב השני להגדרה  .סוטה מן ההגדרה של שטיין, הראשונה

טען שקביעה כי עובדה הוכחה במשפט מבוססת על , כמו כהן לפניו, כזכור, שטיין.  הטמון בה ,פנימי

  12.גרידא ונסמכת על קריטריונים אובייקטיביים (belief)" אמונה"להבדיל מ (acceptance)" קבלה"

בין המימד יח השיפוטי והאקדמי בשאלת היחס יכלול דיון מפורט בהתלבטות של השפרק הנוכחי ה

כאן נכנס לתמונה הרכיב השני והפחות מודגש .  של ההכרעה המימד הסובייקטיבי לביןהאובייקטיבי 

של המושבעים מהווים חלק בלתי " חובת המאמץ"ולפיו המימד הסובייקטיבי ו, בהגדרה של צוקרמן

 13:נפרד מן החבות המוסרית להגנה על חפים

"It is neither possible nor desirable to hide from the jury that the final step in the 

assessment of evidence is subjective.  Naturally, this element of subjectivity leaves 

room for flexibility but the jury must understand that they must be fully convinced, in 

their own minds, of the accused's guilt to the exclusion of all doubt.  The clearer the 

jury's understanding of the moral, as well as legal, duty owed to the accused the less 

scope there will be for variation in the standard". 

כהגדרה המשקפת את המובן החזק של , על שני רכיביה, צוקרמןההגדרה של  תא בססשאף לא בפרק זה

היא הגישה המבטאת את אופיו של הסטנדרט כשילוב בין בטחון אפיסטמי לבין   14.המחויבות הראשונה

היא גם הגישה המתיישבת באופן קוהרנטי .  כפי שיפורט, היא רואה בהם כלים שלובים.  נוחות מוסרית

 "הנאמנות לערך המצדיק"לרבות גישת , שהובאו בפרק השלישי לעבודהעם ההצדקות המוסריות 

 -" המחויבות המוראלית" -היא תואמת את הגדרתה של המחויבות החמישית . שנומקה והודגשה

 .  מערכת המשפט להגנה על חפים לכנדבך חיוני במחויבות ש

הרכיב הראשון .  יננו זההאך מעמדם א, שני רכיבים המובן החזק של המחויבות הראשונה כולל אפוא

ככל שמקבלים את הגדרת המובן החזק למחויבות על , "חובה"הינו בבחינת , האובייקטיבי, להגדרה

                                                           
12

מתייחסת למצב דעת " אמונה"ה.  ALEX STEIN, FOUNDATIONS OF EVIDENCE LAW 38 (2005);  380-373, שם 
קריטריונים חיצוניים למערכת האמונות של השופט לקביעת תוקף מתבססת על " קבלה"ה.  פאסיבי, פסיכולוגי

הוא מבוסס על הצגה .  הכרעה המבוססת על קבלה איננה קשורה לשאלה מה השופט מאמין.  הפרופוזיציות המוצעות
 .מנומקת של הסיבות הלוגיות להכרעה

13
 Zuckerman , 836, 80לעיל הערה. 
14
ד "פ, מדינת ישראל' נ דמיאניוק 342/11 פ"עבחן לבין הספק שאיננו כזה צוטט בהמאו/קריטריון האבחנה בין הספק הגלוי 

 (.8993) 653-657, 778( 4)מז 
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בין שני רכיבי ההגדרה , כפי שיוסבר בהמשך. שיוריהינו , סובייקטיבי-הפנימי, הרכיב השני. בסיסו

זה הראייתית האובייקטיבית ככל שנקודת האחי". מקבילית כוחות"יחס של מעין לשיטתי מתקיים 

תהיה הנטייה הטבעית , חזקה יותר או ככל שטיבה של השאלה הראייתית ניתנת להערכה אובייקטיבית

היכן שהמבנה , לעומת זאת. לחייב ביסוסו של ספק אובייקטיבי לצורך החלתה של מגבלת הענישה

( בוססת על קביעות מהימנותכגון כשההכרעה מ)הראייתי פונה מעצם טבעו לרמת שכנוע סובייקטיבית 

תהיה הנטייה להכיר בספק , נדמית כחסרה בפני עצמה ותואו ככל שעוצמת הקייס של התביעה בכלל

אמות המידה שלובות זו בזו .  יםהסובייקטיבי מבלי לסייגו בדרישות לעיגון ולארטיקולציה אובייקטיבי

המימד הסובייקטיבי של ההכרעה או  שאלת היחס בין המימד האובייקטיבי לבין. ומשפיעות זו על זו

 . בהתייחס לנסיבות המקרה הקונקרטי, דעת-לשיקולכשלעצמה ההכרה בספק נתונה 

 אחד מציגמסלול הה. נההמובן החזק של המחויבות הראשו בדברון יש להדגיש שני מסלולים לטיע

ל עקרון ההגנה על הגדרה זו כביטוי הנאמן ביותר לתכליות ההיסטוריות והמהותיות שמצדד בהטיעון 

נדה העיקרית של עבודה 'אלא שהאג.  ובעיקר להצדקות המוסריות כפי שהוסברו בפרק השלישי חפים

  ,גישה אחת משפיעה מבין רבותכ הגדרת המובן החזקמציג את מסלול השני ה. נורמטיבית איננהזו 

את  הניסיון לתקף רקאיננה הדיון מטרת . ויכוח אודות טיבו של סטנדרט ההכרעהבהמייצגת עמדה 

ירושו גישות נורמטיביות שונות מיסודן חולשות על פ כיצדגם להבהיר אלא , עדיפות של גישת צוקרמןה

דגש מושם ה.  יבות להגנה על חפיםשל מחו ומשתנות רמות שונות באופן המייצר, ויישומו של הסטנדרט

   . הגנהלמובן החזק לעקרון ה מקובלותוהגדרות  על בחינת התאמתן של גישות

 הספק הסביר והתכליות שלאורן עוצבסטנדרט מקורות ההיסטוריים של ה  5.5

אינטלקטואלי והערכי הגלום העיון במקורותיו ההיסטוריים של כלל הספק הסביר מלמד על המטען ה

השיח הפילוסופי והצרכים המעשיים שמתוכם התפתח , ההתלבטויות: הוא מספק את ההקשר.  בו

העיון .  ט אליולנמצא המתאים ביותר לצרכי ההליך הפלילי ובהדרגה נקהסטנדרט ושלאורם הוא 

 בנוגעהצעות כאלה ואחרות והאופן שבו מובן ומיושם הסטנדרט בימינו להשוות את ההיסטורי מאפשר 

לזהות דינמיקה של התרחקות גם הוא מאפשר .  לתפיסות והתכליות שלאורן עוצב במקור, פרשנותול

ת בהרהעיון ההיסטורי מסייע לה.  סטנדרט מחלק ממובניו המקורייםלההתייחסות הדרגתית של 

הוא מאפשר לזהות את תהליכי החשיבה  ואת .  גוניותו-הנובע ממורכבותו ומרב, ייחודו של הסטנדרט

ככלי הקיבולת המתאים לביטוי הדילמה של ההכרעה , ההליכית שלאורם עוצב-ההתפתחות המשפטית

 .במשפט הפלילי

ויים מגוונים לעקרון לעבודה סקר בפירוט את האופן שבו נכחו לאורך ההיסטוריה ביטהפרק השני 

מרביתם של (.  לעתים במושגים של דרישה לוודאות מוחלטת ממש)ת רף גבוה להרשעה בולהצ העדיפות

הגם שהם כיוונו לאספירציה הכללית של .  חסרו את המורכבות והעידון הדרושיםהמושגים הקדומים 

הם גלשו לביטויים , גם במחיר התחמקותם מדין של אשמים מפשע הרשעת חפיםהימנעות מ

" הוכחה מלאה", "וודאות בהירה יותר משמש צהרי היום"כגון )  מעשיים-מטאפוריים מוגזמים ובלתי

ספק אם  . הם לא הציבו עקרון קוהרנטי(. ב"כיונוקשים ו" אקטואריים"פורמליים ועל יסוד פרמטרים 

כשלו במימוש נאין להתפלא על כך שלעתים קרובות הם . שרהום בקונסיסטנטיות וביניתן היה ליישמ

הם או מכך ש, כשלונם נבע מכך שהם הציבו את האספירציה מבלי להכיל את מורכבותה.  הבטחתם

, בעלות זיקה מסופקת למהות וריטואליסטיות פרוצדוראליות" הוכחה"ביטאו את הרעיון בדרישות 
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הן מבחינה מעשית והן מבחינה , נסבל-הם הותירו פער עצום ובלתי.  יונאליותרצ-לעתים עד כדי אי

השפעתה  החלק האחרון לפרק השני הוקדש לתיאור.  עקרון לבין הגשמתובין ה, אינטלקטואלית

בתקופה זו התרחשו .  ושל רוח הכנות האינטלקטואלית שאפיינה אותה נאורותהמעצבת של תקופת ה

התקופה גם זו .  במקביל גם התפתחויות ושינויים בסדריו ובאופיו של ההליך המשפטי במשפט האנגלי

תקדים בעומקה ובמורכבותה -על רקע התמודדות חסרת, סטנדרט הספק הסבירונקלט  שבה התפתח 

התשתית המושגית .  ת המשפט להגנה על חפים מפני הרשעת שוואעם סוגיית המחויבות של מערכ

  81 -וה 82 -הבסיסית להבנת הסטנדרט מצויה בהתפתחות מושגי רכישת הידע במהלך המאות ה

 .עיקרים מן התפיסה הפילוסופית האנגלי המשפטיים שייבאו אל המשפט Treatises -ובמסורת ה

  .יחס לשורשי התפתחותו של סטנדרט הספק הסבירבחן חמש תיאוריות מסבירות בולטות באלהלן 

 כדי לגבשיחדיו משתלבים היטב אולם אני סבור שהם , זה לזה כחלופיים בדרך כללההסברים מוצגים 

מהו היחס :  לות מעניינות במיוחד לצורך הדיוןשתי שא, ביחס לכל אחת מן התיאוריות.  תמונה שלמה

התיאוריה לבין הפרשנויות והיישומים של סטנדרט  בין התכליות והמושגים המקוריים שמדגישה

ואלו מושגים ותפיסות הרווחים בשיח של ימינו תואמים את הרציונאלים  ?הספק הסביר בימינו

הביטויים האקטואליים  אתר אתהניסיון הוא ל, במלים אחרות  ?שלאורם התפתח הסטנדרט במקור

.  שינוי או התרחקות מהם מצד שני, של סטייהולזהות מגמות , לתכליות ולצרכים המקוריים מצד אחד

, מתוך ההתייחסות אל חמש התיאוריות כמכלול.  הנוכחיהשאלה שתקשר בין שני חלקי הפרק גם זו 

מצליח להכיל את כל אותם  מן האופן שבו הואנוכל להבין שיתרונו של סטנדרט הספק הסביר 

זו הסיבה שגם בפני הניסיונות החוזרים ונשנים להציע הגדרות חלופיות או אני סבור ש.  הרציונאלים

נותר מושג הספק הסביר חסר תחליף כביטוי למורכבות ההכרעה במשפט הפלילי ולמהותה של , נוספות

 . המחויבות הראשונה הנסקרת בעבודה

כביטוי לדרישה " הוודאות המוראלית"סטנדרט הספק הסביר התפתח ממושג  -ברברה שפירו   5.5.5

 ""Highest attainable standard -מקסימליסטית של קרבה לוודאות  

מבין המחקרים שניסו להתחקות אחר שורשיו של מושג הספק הסביר נחשב מחקרה של ברברה שפירו 

הניתוח של שפירו מתחקה אחר האופן שבו השפיעו ההתקדמות בתחומי   15.למשמעותי והמשפיע ביותר

והרעיונות של הפילוסופים , 81 -וה 82 -אפיסטמולוגית והתיאולוגית במאות ה-ופיתהחשיבה הפילוס

הוודאות "על התפתחותו ועל קליטתו אל המשפט של מושג , בפרט ציסטיים הבריטייםאמפיריה

כתביה של .  "הספק הסביר"ושג ועל הקשר ההדוק בין מושג זה לבין מ (Moral Certainty)" המוראלית

שפירו כוללים סקירה מרתקת של מקורות פילוסופיים ותיאולוגיים הממחישים את ההתפתחות 

טבעה של הידיעה האנושית והשיטות התקפות , המשמעותית שחלה בתקופה זו ביחס למושגי ההכרה

צו את שאימ (Treatises)וכן של מסות משפטיות , בסיס הערכה אובייקטיבית של ראיות-לרכישת ידע על

 .שיח האינטלקטואלי אל הדוקטרינה המשפטיתמן אותם המושגים 

כך שביחס לכרונולוגיה של התפתחותו , מחקרה של שפירו הינו אוחר למחקרים קודמים בנושא

התיעוד הרשמי הראשון לשימוש .  וקליטתו של הסטנדרט התמונה פחות או יותר ברורה ומוסכמת

                                                           
15

 Shapiro, "To A Moral Certainty" , 6לעיל הערה ;BARBARA SHAPIRO, BEYOND REASONABLE DOUBT AND  

PROBABLE CAUSE: HISTORICAL PERSPECTIVES ON THE ANGLO-AMERICAN LAW OF EVIDENCE (1993). 
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המושג   8220.16משנת " הטבח בבוסטון"מש מצוי במשפטי במושג הספק הסביר בהליך פלילי של מ

פרי גילברט 'של סיר ג כגון במהדורות מוקדמות של המסה, טיתהופיע עוד קודם לכן בדוקטרינה המשפ

השימוש בסטנדרט לא  ,"הטבח בבוסטון"במשפטי ראשון המתועד הגם לאחר מופע   17.על דיני הראיות

הוודאות "בצמידות לדרישת , קליטתו של מבחן הספק הסביר.  יבוודאי שלא בלעד, היה עקבי או תדיר

.  וכתחליף לביטויים מוקדמים יותר לתיאור רף ההוכחה לא היתה נקודתית אלא הדרגתית" המוראלית

התקבע כלל ההוכחה מעבר לספק , 89 -לקראת אמצע המאה ה, רק בחלוף כמה עשרות שנים נוספות

המבחן שאומץ בפסיקה  18.אמריקאי-ב במשפט האנגלוסביר כסטנדרט ההכרעה האחיד והמחיי

סקירתה   19.האמריקאית שילב בין דרישת הוודאות המוראלית לבין דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר

של שפירו מבהירה את הקשר האמיץ והמשמעותי מלכתחילה בין שני המושגים ואת היחס ההדדי 

הפרדה  עוגנה 70 -ב במאה ה"יון של ארהפט העלבפסיקת בית המש.  החשוב להבנת פשרם, ביניהם

מושג הוודאות המוראלית נזנח מכל בחינה (.  באופן מחייבו, י ניתוק של ממשכד)מפורשת בין המושגים 

בהפרדת מושג הספק הסביר ממושג הוודאות המוראלית שטענתה המרכזית של שפירו הינה    20.מעשית

אותו הרעיון שהוכל במושג הוודאות שבטיח אבד נדבך חשוב ומרכזי בהבנת פשרו ולפיכך יש לה

 21.המקובלת בימינו לשוןהמוראלית יתבטא בהנחיות הניתנות למושבעים ב

סקירתה של שפירו מסמנת שלושה הקשרים היסטוריים רלוונטיים לפיתוחו וקליטתו של סטנדרט 

; הפלילישינויים מהותיים שחלו בסדרי ההליך והראיות ובשיטות ההוכחה במשפט : הספק הסביר

בתגובה למגמה ספקנית ביחס למושגי , ההתפתחות המשמעותית בתחומי החשיבה האפיסטמולוגית

-וקליטתם של הרעיונות הדומיננטיים שחלשו על השיח הפילוסופי; 86 -הידע וההכרה מן המאה ה

 .משם אל השיח השיפוטיל הדוקטרינה המשפטית ואבהדרגה  81 -וה 82 -אינטלקטואלי של המאות ה

.  ומורכבים יותר" בוגרים"ההתפתחות של ההליך המשפטי התבטאה באימוץ דפוסי פעולה וחשיבה 

את התהליך ההדרגתי שחל בעקבות המשבר  22כפרנקלין לפניה, בהיבט הזה מדגישה שפירו

, לשיטת הוכחה רציונאלית האל-טקסי משפטוהמעבר משיטות  87 -האינטלקטואלי של המאה ה

                                                           
16

עד לפרסום   .2לעיל הערה , 8925נטוני מוראנו במאמרו משנת הראשון להתחקות אחר שימוש ראשון זה בסטנדרט היה א 
' ר  .81 -מאמרו של מוראנו נהגו לזהות את השימוש הראשון בסטנדרט במשפטי הבגידה באירלנד בעשור האחרון למאה ה

היסטורי של מוראנו מאז -איש לא קרא תיגר על הממצא העובדתי, למיטב ידיעתי  .להלן 40המקורות הנזכרים בהערה 
 משפטו של"כגון , 81 –סוף המאה המופיעה גם במספר משפטים אמריקאיים מהתייחסות למבחן הספק הסביר .  פורסם

Matthew Lyon" 8291של מחוז ורמונט משנת  בגין הוצאת דיבה מרדנית בפני בית המשפט  .Trial of Lyon (D. Vt. 

1799) (seditious libel), reprinted in F. WHARTON, STATE TRIALS OF THE UNITED STATES DURING THE 

ADMINISTRATIONS OF WASHINGTON AND ADAMS 333, 336 (1849)  כמובא אצלShapiro, "To A Moral 

Certainty" ,824  .פטים נוספים הנזכרים שםמש' רו. 
17

 GEOFFREY GILBERT, THE LAW OF EVIDENCE (Dublin 1754) ,שפירו מציינת שלנוכח ההשפעה . 828, אצל שפירו
היא מעלה גם אפשרות .  ואילך אינו צריך להפתיע 8254כל שימוש במושג משנת , גילברט הרבה שהיתה למה הראייתית של

 .ידי ערכאות שיפוטיות לא תועדו או שתיעודם לא נשתמרבששימושים קודמים במושג סבירה 
18

דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר התקבעה באופן דומיננטי כסטנדרט המוסכם באנגליה בסביבות אמצע שנות העשרים  
 ,Shapiro, "To A Moral Certainty", 824;  SMITH K.J.M., LAWYERS.  ב"ולקראת אמצע המאה בארה 89 -של המאה ה

LEGISLATORS AND THEORISTS:  DEVELOPMENTS IN ENGLISH CRIMINAL JURISPRUDENCE 1800-1957 48 

רעיון הוודאות גם בה הודגש של גרינליף ש המסהשפירו קושרת את קליטתו אל המשפט האמריקאי גם להשפעת .  .(1988)
  .Shapiro ,819 ;SIMON GREENLEAF, TREATISE OF THE LAW OF EVIDENCE 4-5 (2d ed. Boston 1844).  המוראלית
המצוטט לרוב של השופט  הדין א פסקואמריקאית ה-ל הסטנדרט במשפט האנגלושהמזוהה יותר מכל עם אימוצו  פסק הדין

 .Commonwealth v. Webster, 59 Mass. (5 Cush.) 320 (1850) וסטס'משפט העליון של מדינת מסצשו מבית ה
19
 .יובאו בהמשך פרק זהפירוט המבחן ודיון בו  
20

 Victor v. Nebraska 511 U.S. 1 (1994). המשמעות המקורית של ב העלה את החשש כי "בית המשפט העליון של ארה
דלל עלול לשימוש בו להנחיית המושבעים  . למושבעים איננה מובנת, שאינו נמצא בשימוש נפוץ ,"וודאות המוראלית"מושג ה

 .סטנדרט ההכרעה המחמיראת 
21
 Shapiro, "To A Moral Certainty" , 892, 6לעיל הערה . 
22
 JAMES FRANKLIN, THE SCIENCE OF CONJECTURE (2000). 



323 
 

על בסיס עמידה בדרישות הוכחתיות פורמליות נוקשות  (full proof)" לאההוכחה מ"ששאפה להשגת 

התפתחויות אלו תוארו בפירוט בפרק השני (. או מספר מסוים של עדויות, כגון דרישת ההודאה)

מן , המפנה המשמעותי חל עם התמורות ביחס לאופי ההליך ולתפקיד המושבעים במסגרתו.  לעבודה

הפרדה בין הפונקציה של המושבעים לבין הפונקציה של  התבססהה בהדרג . ואילך 86 -המאה ה

.  יותר ויותר נדרשו המושבעים להערכת ראיות שהובאו בפניהם מבלי להסתמך על ידע אישי.  העדים

אתגר חדש ומורכב .  התפתחות זו חייבה גיבושם של עקרונות וכללים לעניין הערכת הראיות ודיותן

 23.פטית שנדרשה להגדרה מחודשת של טיב ורמת ההוכחה המשפטיתיותר ניצב בפני החשיבה המש

שחלה בתחום החשיבה , ההתפתחות המשמעותית הנוספת שעליה מצביעה שפירו הינה זו הרחבה יותר

התפתחות זו באה בתגובה למגמה של ספקנות .  הפילוסופית והאינטלקטואלית אודות רכישת הידע

המסורת הפילוסופית   24.ה של האסכולה ההומאניסטיתבעיקר מציד, 86 -עמוקה שניכרה במאה ה

ואילך נדרשה לגבש ולתקף מחדש את מושגי הידיעה  82 -ציסטית שצברה השפעה מן המאה האמפיריה

אלו הרעיונות שנקלטו אל המשפט ושמתוכם צמח סטנדרט הספק ".  וודאות"וה, ההוכחה, האנושית

השפעה משמעותית במיוחד .  להבין את פשרו המקורי הסביר ולכן אלו הרעיונות שאליהם יש לפנות כדי

 25".מסה אודות ההבנה האנושית" 8690ון לוק משנת 'היתה לחיבורו של ג

ניתן לחלץ מסקירתה של שפירו שישה רעיונות מרכזיים בקשר לטיבם ולפשרם של מושגי הוודאות 

 .הרלוונטיים במיוחד לדיוננו, המוראלית וסטנדרט הספק הסביר

תחומים / סוגים"הינה ההבחנה בין , הלקוחה ישירות מחיבורו של לוק, מושגית הראשונהההבחנה ה

או של , סוגים מובחנים של הוכחה, ובהתאמה "Realms of knowledge": במקור -" שונים של ידע

" דמונסטרטיבי"הו ;המבוסס על קליטה חושית ישירה ,"פיסיידע ה"סוגי הידע כללו את ה".  וודאות"

במונחים של וודאות  לדברשני סוגים אלו מאפשרים .  הנגזר מאקסיומות כהכרח לוגי ,"מתמטי"האו 

כגון עדויות " ראיות מוראליות"הוא הידע הנרכש באמצעות , לעומת זאת, סוג הידע השלישי.  של ממש

 .רועיםהידע מן הסוג השלישי מבוסס על חקר אמפירי של אי  26.או דיווחים מסדר שני לגבי מידע חושי

בין  זו אבחנה".  וודאות מוראלית"אולם הוא מאפשר  .צם טיבועמ וודאות מוחלטתהוא לא מאפשר 

שהובילה , נועדה להציל את השכילה ההגיונית הפרקטית מן הספקנות הגורפת והוודאות סוגי הידע

  27.אלייםמושג הוודאות המוראלית פותח כדי לתקף את רכישת הידע באמצעים רציונ.  לדרך ללא מוצא

                                                           
23

 Shapiro, "To A Moral Certainty" , מעבר הבפונקציה של המושבעים ושחל דיון מפורט בשינוי  ,855-856, 6לעיל הערה
 .לעיל 7.5.6חיצוניות הובא בפרק הערכה של ראיות משפיטה על בסיס ידע אישי ל

24
דיווחים , הביקורת ההומאניסטית כוונה כלפי הדוקטרינה הדתית אך קראה תיגר גם על התוקף של מידע חושי.  856, שם 

ביקורת לשפירו מציינת את הניסיונות של פילוסופים כגון דקארט ובייקון להשיב ".  ידע"אודות מאורעות ויומרות ל
לדידה הניסיון של בייקון לתקף אקסיומות .  ציסטיתאמפירית ניסיונו של בייקון לתקף פילוסופיה ובפרט א, הספקנית

דוקטרינת הוודאות המוראלית התפתחה על רקע משבר . והכללות בעלות תוקף אוניברסאלי לא התאים למשפט
 .ספקני זה-אינטלקטואלי

25
 JOHN LOCKE, AN ESSAY CONCERNING HUMAN UNDERSTANDING bk. IV, ch. XVI (London 1690); Shapiro, 

"To A Moral Certainty" , 851, 6לעיל הערה. 
26
 Shapiro ,852-851  . 
27

ציסטית של המאה יריבכתבים שקדמו לפילוסופיה האמפ" הוודאות המוראלית"שפירו אינה מתייחסת להופעתו של רעיון  
דקארט הבחין בין .  רט וברעיונות המטפיסיקה הקרטזיאניתמושג הוודאות המוראלית בולט בכתביו של דקא.  82 –ה

, לבין הוודאות המוראלית (האבסולוטיכגון הידיעה על קיומו של האלוהים וכוחו )או וודאות מטפיסית , וודאות מוחלטת
ניין אצל דקארט ניתן להצביע על קשר מע.  המתייחסת לתחום האפיסטמי ומספיקה לצורך התנהלות בחיי המעשה הרגילים

הוודאות המטפיסית מתייחסת גם לאופיו המיטיב של האלוהים שהוא המאפשר לבני האדם :  בין המטפיסי לבין המוראלי
 R. DESCARTES, PRINCIPLES.  באופן המתקף את ההסתמכות על הוודאות המוראלית, את היכולת להבחין בין אמת לשקר

OF PHILOSOPHY, PART IV in  JOHN COTTINGHAM, ROBERT STOOTHOFF AND DUGALD MURDOCH (EDS.), THE 

PHILOSOPHICAL WRITINGS OF DESCARTES, Vol, 1 289-290 (1985);  ור 'ANITA AVRAMIDES, DESCARTES AND 



322 
 

היא אינה  ,מצד שני.  מצד אחד רכישת ידע שכזו מובחנת מוודאות מוחלטת או דמונסטרטיבית

   .(probability)" הסתברות"מבוססת על ניחוש או על דעה גרידא אלא על רמות מובחנות של 

ם הינה וודאות שאיננה מותירה מקו, לפי לוק והוגי דעות נוספים של התקופה, הוודאות המוראלית

ולצרכים מעשיים יש לראותה כשקולה לוודאות , זו רמת ההסתברות הגבוהה ביותר. לספק

לבין הספק , במובנו זה" הוודאות המוראלית"בחנה בין מושג אחשוב לשים לב ל  28.הדמונסטרטיבית

תייחס אל סוגי ה והוגים אחרים של לוק םבכתיבת" מוראלי"הביטוי   ".רגשי"הסובייקטיבי או ה

מובחנות מראיות פיסיות או מהוכחה " ראיות מוראליות" .שעליהן נסמך ההיסקהראיות 

.  בעיקרו הוא מתייחס לתהליך היסק שכלי אידיאלי שהינו אובייקטיבי ורציונאלי.  דמונסטרטיבית

לבין היסוד " הוודאות המוראלית"אין קשר הכרחי בין , בניגוד לפרשנות של כותבים מסוימים

   29 .ל ההכרעהפנימי ש-הסובייקטיבי

( והשכנוע)הינה שמושג הוודאות המוראלית מכוון לרמת ההוכחה , הנגזרת, ההבחנה החשובה הבאה

 These probabilities": במילותיו של לוק  .הגבוהה ביותר שאליה ניתן לשאוף על יסוד ראיות מוראליות

rise so near to Certainty, that they govern our Thoughts as absolutely… as the most evident 

demonstration"
היא .  הוודאות המוראלית סימנה שאיפה לדרגת הוכחה גבוהה ומשכנעת במיוחד.  30

שאינה מותירה " הסתברות"לדרגת , ולאיכות הראיותסימנה דרישה מקסימליסטית ביחס לכמות 

יותר של מושג הוודאות " מרוככות"אות גרסאמנם  מצויות.  הוכחתי היא סימנה ביטוי לאידיאל.  ספק

שהוא החיפוש , סקירת המקורות המקיפה של שפירו מאפיינת קו משותף דומיננטי ברור 31,המוראלית

אחר ביטוי להוכחה בדרגה כה גבוהה עד שאין ברירה אלא להתייחס אליה מבחינה מעשית כאל וודאות 

 . של ממש

וודאות המוראלית השתמשו באשר לטיבה של ההפילוסופיים ההסברים .  מכאן ההבחנה השלישית

הם תיארו מצב שאינו מותיר מקום   .(universal assent)" הסכמה אוניברסאלית"במונחים של לרוב 

וודאות מוראלית מציגה מסקנה שלנוכח .  ("coerced assent")" נכפית על השכל"לספק ושבו המסקנה 

                                                                                                                                                                                
OTHER MINDS 27, 41 (1996) . תוך ביטול ישימותה של משפירו מדגישה את ההסתמכות על הרעיון הלוקיאני

אין להתעלם מכך שהדיון במושג הוודאות המוראלית קדם בהרבה , עם זאת.  מטפיסיקה הקרטזיאנית לצרכי המשפטה
 & JAMES A.K. THOMSON . וודאות מצוי כבר בכתבי אריסטו הרעיון המקורי של קיום דרגות שונות של.  לכתיבתו של לוק

HUGH TREDENNICK, THE ETHICS OF ARISTOTLE: THE NICOMACHEAN EHTICS 64-65 (1976)  . המושג הלטיני
moralis certitude 8400 שנת אן גרסון בסביבות'הופיע לראשונה בכתבי הפילוסוף הצרפתי ז .H.E. BRAUN AND E. 

VALLANCE (EDS), THE RENAISSANCE CONSCIENCE 19 (2011)  . המשותף לכל ההגדרות הוא בניסיון לתקף קטגוריית
שיבה הגיונית חההנחה היא שאנשים סבירים המפעילים .  הערכה בלבדהדעה או הבין וודאות לבין ביניים של ידע ש

 .  ספקבהיעדר כל סיבה להטיל רמת וודאות שניתן לסמוך עליה ב, תקפותם להגיע למסקנות מסוגלי
28

 Shapiro ,851  .8625יימס ווילקינס משנת 'הרעיון מופיע כבר בחיבורו של התיאולוג ג .JOHN WILKINS, OF THE 

PRINCIPLES AND DUTIES OF NATURAL RELIGION 7-8 (1693, Richard H. Popkin ed., 1969)  . מצוי אצל ווילקינס
 yet may they be so certain as not to admit of any …":  מושג הספק הסביר קישור בין מושג הוודאות המוראלית לבין

reasonable doubt concerning them" ובמקום אחר  :"[Moral certainty] may properly be styled indubitable". 
29

המופיע בפסיקה " הוודאות המוראלית"הבלבול בין המושגים נגלה בעיקר בכתיבה של משפטנים המפרשים את מושג  
 .53, 8לעיל הערה , למשל לינדנשטראוס' ר.  משמעותו הפילוסופית המקוריתמהאמריקאית במנותק 

30
 Locke , 75לעיל הערה  .Shapiro, "To A Moral Certainty" , הציטוט המלא מלוק.  851-859, 6לעיל הערה  :"The 

highest degree of probability is, when the general consent of all Men, in all Ages… concurs with a Man's 

constant and never-failing Experience in like cases, to confirm the Truth of any particular matter of fact 

attested by fair Witnesses… These probabilities rise so near to Certainty, that they govern our Thoughts as 

absolutely… as the most evident demonstration… [W]e make little difference between them and certain 

knowledge". 
31

הוגדרה הוודאות המוראלית כוודאות מספקת לקבלת החלטות  של דקארט" עקרונות הפילוסופיה"הצרפתית של  גרסהב 
   .719, הערה לעיל, Descartes' ר.  ום יוםבענייני י
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בולט הניסיון לבסס את המימד גם כאן   32.רציונאליהראיות אין אפשרות לחלוק עליה באופן 

 .האובייקטיבי של ההכרעה

מושגי .  ההבחנה הרביעית מתייחסת לשינוי שחל במושגים ששימשו לתיאור רף ההוכחה במשפט

" שכנוע מלא"הוודאות המוראלית והספק הסביר שהתפתח מתוכו החליפו בהדרגה מושגים של 

("full persuasion")  הבא על סיפוקון מצפו"ושל" ("satisfied conscience").33  שפירו , מצד אחד

המבטאים את " חילוניים"במצפון הפנימי למונחים  שהתרכזורואה בכך מעבר ממונחים דתיים 

המעבר להדגשת ההכרעה המבוססת על הגיון ניכר כבר , מצד שני.  הדומיננטיות של ההגיון על פני הרגש

טענה מרכזית של   34.בפני עצמם" המצפון"ו" השכנוע"חסה אל מושגי בכתיבה המוקדמת יותר שהתיי

שפירו הינה כי המעבר ההדרגתי בין המושגים לא שיקף שינוי מהותי בסטנדרט ההוכחה שנהג במשפט 

, תיאור נהיר וברור יותר של אותו הסטנדרט הגבוה חיפוש אחראו ברמת ההגנה על חפים אלא 

מושגי הוודאות המוראלית והספק  קושרת אתסקירתה . ואליבהתאמה להתפתחות השיח האינטלקט

 .ולא לאמת מידה סובייקטיבית או רגשית, רציונאלי-הסביר למבחן אובייקטיבי

היא קשירתו ההדוקה של סטנדרט הספק הסביר אל סטנדרט , המרכזית, ההבחנה החמישית

שפירו מתארת תהליך מתמשך של הבהרה וחידוד של פשרה של הוודאות  .הוודאות המוראלית

אם וודאות מוראלית מתארת מצב שאמנם אינו מגיע כדי וודאות מוחלטת אבל מבטא .  המוראלית

אזי ההמשך לכך היה בהגדרתה , רמת הוכחה מקסימלית השקולה מבחינה מעשית לוודאות מוחלטת

  35.ת תוארה כמצב שבו הראיות אינן מותירות כל ספק סבירהוודאות המוראלי:  מן הכיוון ההפוך

היווה המחשה נוספת בסך הכל הספק הסביר , לפי שפירו, בשלב ראשון זה שבו נקלט הסטנדרט

 .סטייה ממנוהוא פיתח את המושג מבלי שנועד לבטא הקלה או .  לדרישת הוודאות המוראלית

היא שעל אף השימוש ( דנה בה במישריןהגם ששפירו אינה )הבחנה שישית שהדגשתה מתבקשת 

  36.נומרטיבית לפי המודל של לייבניץאהרי שאין מדובר בהסתברות , "הסתברות"הלוקיאני במושג ה

רור לשאיפה יהמובנים המקוריים של מושגי הוודאות המוראלית וההוכחה מעבר לספק סביר כיוונו בב

                                                           
32

 whose judgment is free from prejudice will consent unto [everyone]":  2-1, לעיל 71הערה , Wilkinsאצל ' ר 

them"  ;אצל לוק  :"they govern our thoughts… absolutely" , מושג ה;  לעיל 25הערה"coerced assent"  ששימש את 
 869, 6לעיל הערה , "Shapiro, "To A Moral Certainty.  89 -לקראת סוף המאה ה ב"בארה פסיקהה נקלט גם אל לוק

 .שםהמובאות ואסמכתאות 
33

 Shapiro ,863-862  .תחילה החליפו מושגים כגון , במשפט"mind" ו- "judgment" מחצית רק ב.  את מושג המצפון
 .861-869, שם.  דין להתמודד באופן מורכב עם שאלת הספקות הלגיטימיים-החלו שופטים ועורכי 81 -של המאה ה השנייה

34
כך בפסקי הדין של התקופה   .("rational belief")נקשר עד כדי זהות לאמונה רציונאלית " מצפון המסופק"מבחן ה.  שם 

תואר המצפון כפונקציה של ההבנה ולא  8660משנת  במסה התיאולוגית של טיילור.  נקלטווכך בכתבים פילוסופיים שמהם 
נקשר אל מושג " נכון"או ה" בטוח"המצפון ה.  ("function of the understanding, not of the passions")של הרגש 

ר טיילו.  המבוסס על שיפוט הגיוני פרקטי ("full persuasion")" שכנוע מלא"המבחן הוצג כמבחן של .  הוודאות המוראלית
מצפון "הנבדל מן ה, ("probable or thinking conscience")" החושב ואמצפון הסביר "הציג גם את הקונספט של ה

 "המצפון" על יסוד הצטברות של הסתברויות המתקפות את אותה המסקנה עשוי להגיע".  המצפון הספקני"או " הבוטח
, moral demonstration"  .JAMES TAYLOR, DUCTOR DUBITANTUM 3: 3-4, 30, 55 (London 1660)" לרמה של

שכילה "קישר גם פפופנדורף את המבחן המצפוני אל הוודאות המוראלית ואל  8203בשנת ;  אצל שפירו 31-47ש "מובא בהכ
 ,S. VON PUFENDORF, OF THE LAW OF NATURE AND NATIONS 11.  "הגיונית אשר אינה מותירה סיבה כלשהי לספק

17-18 (B. Kennet & W. Percivale trns. Oxford 1703)  מובא אצלShapiro ,862. 
35

 "Reasonable doubt was simply a better explanation of the satisfied conscience standard that resulted from 

increasing familiarity with the 'moral certainty' concept"  Shapiro, "To A Moral Certainty" , 828, 6לעיל הערה  .
, ייםפילוסופהיה נפוץ בכתבים ה" וודאות מוראלית"ו" ספק סביר", "מצפון מסופק"השימוש במונחים החופפים של 

 .825, שם.  ההיסטוריים ולבסוף המשפטיים של התקופה, התיאולוגיים
36
 .ק השלישי לפרקבחל, להלןלביטוי סטנדרט הספק הסביר תוצג  האנומרטיבית הגישה ההסתברותית 
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הנקשרים אל )ת כמותית פחותה מושגים של דרגת הסתברו.  וודאות קונקרטיתלהשגתה של 

 .זרה לחלוטין לרעיון המקורי של הוודאות המוראליתהינה ( רציונאלית" אסטרטגיית ניחוש"

קלטו אותם ש הראייתיותובהמשך , ניכרו תחילה בכתבים הפילוסופיים של התקופה הללובחנות הה

 37.להקשר המשפטי ולהתאימם המשיכו לפתחםו

לנוכח השינויים שחלו בשיח הפילוסופי .  שפירו מניחה הצעה אקטואליתהשורה התחתונה לניתוח של 

שאינו מובן , וזניחתו המתבקשת של מושג הוודאות המוראלית 89 -וה 81 -ה ותוהמשפטי מאז המא

מציעה שפירו כי תימצא הדרך לשוב ולבטא את הרעיון המקורי שהיה גלום במושג , בימינו למושבעים

 הבהרות הצריכותי התש.  ם ביחס לדרישת ההוכחה מעבר לספק סבירבמסגרת ההנחיות למושבעי

אולם , בעולם המעשי לא ניתן להגיע לוודאות מוחלטת מצד אחדלמשובעים הן שלדידה להיכלל בהסבר 

רמת הוודאות הגבוהה ביותר לעל המושבעים לשאול את עצמם אם אכן הגיעו הראיות מצד שני 

  38.נמנעת מבחינה אובייקטיבית-ה הינה בלתיכך שהמסקנ, האפשרית מבחינה מעשית

כי סטנדרט , ראשית.  סקירתה ההיסטורית של שפירו מותירה מספר תובנות בעלות חשיבות אקטואלית

כדי , הוא הדגיש דרישה להוכחה מקסימליסטית.  הספק הסביר נסמך במקור על אידיאל אפיסטמי

, מסר הדואלי התבטא אמנם מלכתחילהה, שנית".  נכפית על השכל"מצב שבו המסקנה הכרחית ו

ולנוכח )בתיקוף הרציונאלי והמוסרי של החלטה על סמך וודאות מוראלית הפחותה מוודאות מוחלטת 

התפיסה המקורית גילמה את הדרישה , יחד עם זאת(.  realms of knowledgeעצם האבחנה בין 

הסטנדרט במקור ,  שלישית(.  עמוםגם אם קריטריון זה הינו )האפיסטמית המחמירה ביותר שתתכן 

במקרה צמת הקייס של התביעה והתייחס אל דרגת השכנוע והסרת הספק והתרכז באופן ברור בע

מעמדן של .  לא יטיל בה ספק אף אדם סבירהמסקנה המרשיעה צריכה היתה להיות כזו ש.  הקונקרטי

פרשנויות שונות י לפרק זו תוצגנה בחלקים השני והשליש.  ברור בשיח של ימינו כהתובנות אלו איננו 

הרי שניתן , ככל שמקבלים את רציונאל הניתוח של שפירו.  בתכלית למהותו ותכליתו של הסטנדרט

ופירשה כמצב שאינו , סטנדרט ההכרעה חייב וודאות מוראלית, במקורו ההיסטורי:  לצעוד צעד נוסף

לרכיב הדומיננטי בדרישה "( ר ספק סבירהיעד)"ברבות הימים הפך ההסבר לדרישה .  מותיר ספק סביר

העניין והצורך , מטבע הדברים.  כליל עד שלימים הדרישה המקורית לוודאות מוראלית נזנחה, עצמה

 .בתהליך זה נחשפת הדינמיות של הסטנדרט.  גברו והלכו" הספק הסביר"בפירוש השאלה מהו אותו 

                                                           
37

גילברט אימץ את האבחנה .  יימס ווילסון ותומאס סטארקי'ג, ון מורגן'ג, פרי גילברט'בין הכותבים המשפיעים היו סיר ג 
בין וודאות מושלמת או דמונסטרטיבית לבין רכישת ידע על יסוד וקיאנית בין דרגות הידע וההוכחה ואת האבחנה הל

מורגן הדגיש כי .  קריטריון של היעדר סיבה להטיל ספקבתיאור הוודאות המוראלית  כלל הוא.  הסתברות גבוהה במיוחד
מצב שבו , סתברות האפשריתההרי שאין להספק אלא בדרגה הגבוהה ביותר של ה, הגם שחיוני להתבסס על הסתברות

ת החתירה אל דרגת הוכחה כתביו שיקפו שוב א.  "כאילו ידענו בעצמנו את העובדה,, להגיון לא נותרה ברירה אלא להסכים
  -דרישה ל 8290הדגיש בשנת , ב"שהיה פרופסור למשפטים ושופט בבית המשפט העליון של ארה, ווילסון. הגבוהה ביותר

"highest degree of moral certainty"  . רעיונות אלה חזרו במסה המשפיעה במיוחד של סטארקי שיצאה לאור לראשונה
יונות אלו קיבלו ביטוי משמעותי גם רע, כאמור.  ק בין הוודאות המוראלית לבין הספק הסבירוקשרה באופן הדו 8174בשנת 
 .ואסמכתאות שם Shapiro ,825-898  .אל המשפט האמריקאי ממנה נקלטוש ,לעיל 81הערה , Simon Greenleafשל  במסה

38
  .We can be absolutely certain that two plus two equals four":  ידי שפירו-נוסח המלא של ההנחיה המוצעת עלה 

In the real world of human actions we can never be absolutely certain of anything.  When we say that the 

prosecution must prove the defendant's guilt beyond a reasonable doubt, we do not mean that you, the jury, 

must be absolutely certain of the defendant's guilt before finding the defendant guilty.  Instead, we mean that 

you should not find the defendant guilty unless you have reached the highest level of certainty of the 

defendant's guilt that it is possible to have about things that happen in the real world and that you must learn 

about by evidence presented in the courtroom"  .893 ,שם. 
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לסיוגם של ספקות כדי ידי התביעה ככלי -סטנדרט הספק הסביר הוצג על -אנטוני מוראנו     5.5.5

 הרשעות   להקל על השגת

מוראנו כתב בתגובה   8925.39שפורסם בשנת  ,קדם למחקרה של שפירו מחקרו של אנטוני מוראנו

ב ביחס לשימוש הראשון "דין של בית המשפט העליון של ארה-קונספציה שהוצגה במספר פסקי-למיס

של מוראנו  עניינו המשני  40.וויגמור ומקורמיק, בהסתמך על כתביהם של מיי, רט הספק הסבירבסטנד

ב ובקנדה בהם נעשה שימוש "דין בארה-מוראנו הפנה לפסקי. הדיוק ההיסטורי-היה נתון לתיקון אי

וכן לשימוש קודם בסטנדרט גם במספר משפטים  41,בסטנדרט שנים לפני משפטי הבגידה האיריים

סטנדרט ההכרעה שבו נעשה שימוש במשפטי  תיאורהוא עמד גם על חוסר הדיוק ב   42.באנגליה שנוהלו

כי השימוש המתועד , מוראנו ביסס את הטענה ההיסטורית המקובלת מאז  43.הבגידה האיריים עצמם

  8220.44וסטס בשנת 'שהתקיימו במסצ" הטבח בבוסטון"הראשון בסטנדרט הספק הסביר היה במשפטי 

, הוא חלק על העמדה הביקורתית שהביע מיי שנים רבות לפניו.  מהותישל מוראנו היה  העיקריעניינו 

הקשה על הרשעה ולכן נכשל , לפיה סטנדרט הספק הסביר שיקף החמרה בסטנדרט ההוכחה שנהג לפניו

מוראנו גם הסתייג מן העמדה שהועלתה על נס .  בהגנה מספקת על האינטרס החברתי בענישת עבריינים

.  לפיה הסטנדרט בטא מחויבות גבוהה יותר להגנה על חפים ב"הבפסיקת בית המשפט העליון של אר

 ידי התביעה-עלהוצג לראשונה סטנדרט הספק הסביר , טענתו של מוראנו הינה כי הלכה למעשה

שאותו מפרש מוראנו כסטנדרט שחייב לזכות את , ביחס לסטנדרט ההוכחה שנהג לפניו הקלהושיקף 

מוראנו לא ביקש להביע עמדה   45.ללא דרישת הסבירות ,("any doubt")" כל ספק"הנאשם לנוכח 

הוא הדגיש שגם לדעתו אין מקום לזכות נאשמים שאשמתם הוכחה .  ביקורתית במישור הנורמטיבי

חשוב לדידו להבין את התכלית האמיתית , ובכל זאת  46.רציונאליים-ל יסודות בלתימעבר לספק סביר ע

 courts should recognize that the rule, far from being …":  שעמדה ביסוד החידוש שהציע הסטנדרט

                                                           
39
 Morano , 2לעיל הערה. 
40

ידי וויגמור -ואומצה על 8126ידי השופט מיי בשנת -העמדה שרווחה טרם מחקרו של מוראנו היתה זו שהוצגה על 
 .John W. May, Some Rules of Evidence:  Reasonable Doubt in Civil and Criminal Cases, 10 AM.  ומקורמיק

L. REV. 642 (1876)  ;JOHN H. WIGMORE, EVIDENCE Sec. 2497 (3 ed. 1972)  ;CHARLES T. MCCORMICK, LAW 

OF EVIDENCE sec. 341 (2d ed. 1972)  . באנגליה דווקא של כלל הספק הסבירבכתבים אלה זוהתה הופעתו הראשונה 
 ;Bond's Case 27 How. St. TR. 523 (Ire. 1798). 8291במשפטי הבגידה האירית של שנת ( האמריקאיותבקולוניות  ולא)

 Finney's Case, 26 How. St. Tr. 1019 (Ire. 1798)  . ב בפסק הדין "ידי בית המשפט העליון של ארה-וזכרה עלהעמדה זו
מדו החוקתי של כלל הספק הדין שביסס את מע-ובמשתמע בפסק Apocada v. Oregon, 406 U.S. at 412 (1972)בעניין 
 .In Re Winship, 397 U.S. 358 (1970) ,הסביר

41
.  ב"העצמאות של ארהכרזת כשש שנים לפני ה, 8220וסטס בשנת 'התקיימו במסצ "הטבח בבוסטון"משפטי  :יש לדייק 

 .המשפט האנגלי חל בקולוניות באותה עת
42
 Morano , 81 -ן העשור האחרון של המאה הפסקי דין מההפניות שם למספר ו 585-586, 2לעיל הערה. 
43

הספק "נעשה בהנחיית המושבעים שימוש בביטוי  מנםא "הטבח בבוסטון"ממשפטי מוראנו הדגיש שבאחד .  585, שם 
 You ought to be"":  כל ספק"מבחן המחייב זיכוי לנוכח לההנחיה אולם במשפטו של הנאשם הנוסף תאמה , "הסביר

satisfied beyond all possibility of doubt, that the testimony which you have hear is true, and 

unquestionable…". 
44

 .Rex v -ו, Rex v. Preston (1770):  היו שניים (The Boston Massacre)משפטי הטבח בבוסטון .  586-589, שם 

Wemms (1770) ,שתיעוד שלהם מופיע ב- JOHN ADAMS, THE ADAMS PAPERS:  THE LEGAL PAPERS OF JOHN 

ADAMS, Vol. 3, 46-98, 98-314 (L. Wroth & H. Zobel eds., 1965).  תיעוד של סיכומי הצדדים והנחיות השופטים ה
התיעוד מאפשר לזהות את השימוש המפורש בסטנדרט  Wemmsבעניין , לעומת זאת.  למושבעים בעניין פרסטון לא נשמר

בארצות הברית הוא נקלט .  השימוש בסטנדרט לא היה עקבי ואחיד, יצוין שגם בהתאם לסקירה של מוראנו.  הספק הסביר
 .89 -ומעמדו בוצר כסטנדרט המחייב רק בחציה השני של המאה ה( בין המדינות השונות)אחיד -ן בלתיבהדרגה ובאופ

45
 Morano , 501, 2לעיל הערה. 
46
 .572, שם 
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the climax of enlightened efforts to protect the accused, was instead the result of efforts to 

minimize the protection afforded defendants by jurors' irrational doubts of guilt".47 

 . עמוד על תמצית טיעוניו של מוראנו ועל הפרספקטיבה השונה שהוא מציעא

המחלוקת הראשונה בין מוראנו לשפירו מצויה בפרשנות לסטנדרט ההכרעה שנהג בטרם נקלט סטנדרט 

יחס נדרשו להרשיע על בסיס שבועה אישית בהמושבעים מפנה למציאות שבה אנו מור  .הספק הסביר

 .ברקע למציאות זו עמדה תפיסה דתית עמוקה.  בהיעדר סטנדרט הוכחה מנחהוזאת , לאמונתם הכנה

הנחיית המושבעים ביחס   48.בשבועה בפני האל טמון ממילא שכנוע שמעבר לכל ספקשנחה היתה הה

 -הסטנדרט הנפוץ ביותר היה מבחן ה ,בתקופה שמאז.  82 -במהלך המאה הלנטל השכנוע החלה רק 

"satisfied conscience".  התפתחה ההגדרה של מבחן ה 81 -במאה ה- "full satisfaction"  . מבחנים אלו

גם בהתבסס על ביטויים בהנחיות מושבעים מתועדות וגם בהתבסס על היסוד , ידי מוראנו-מפורשים על

  49".כל ספק"כדרישה לזיכוי לנוכח , מסויג של ההנחיה והקישור שנותר אל המושגים הדתיים-הבלתי

, מזהה מוראנו 81 -שצברה דומיננטיות במאה ה" הוודאות המוראלית"את ההתפתחות הפילוסופית של 

את . ה ולהחלשתהאלא דווקא לסיוג, לא כביטוי לדרישה הוכחתית מקסימלית, בניגוד לשפירו

גלאנוויל ולוק אודות האבחנה בין וודאות מוחלטת , בוייל, ים משפיעים כווילקינסוניהם של הוגטיע

הוא מדגיש מגמה של .  "full satisfaction" -לבין וודאות מוראלית מזהה מוראנו כהקלה ביחס למבחן ה

סטנדרט  שלאורה עוצב מחדש, שילוב גובר והולך של השימוש בהגיון והנכונות להסתמך עליו במשפט

מדגיש את חשיבות הקישור בכתביו של גילברט בין מושג הוודאות , כמו שפירו, גם מוראנו.  ההכרעה

במתן , השינויים שחלו בהליך המשפטי מדגיש גם אתמוראנו   50.המוראלית לבין מושג הספק הסביר

.  שבעיםהאפשרות לנאשם להציג ראיות וכללי ראיות שגרמו לחסימת מידע מן המו, זכות הייצוג

זו היתה לדעתו של .  חידושים אלה הקשו על הוכחת האשמה לנוכח הדרישה לזיכוי לנוכח כל ספק

 .מוראנו הקרקע שאפשרה את קליטתו של סטנדרט הספק הסביר

בין מוראנו לבין שפירו נוגעת לנסיבות הצגתו של סטנדרט הספק הסביר במשפטי  שנייההמחלוקת ה

משפט זה ונסיבותיו סיפקו הזדמנות נאותה עבור התביעה להציג , וראנולדידו של מ.  הטבח של בוסטון

(.    כגון המסה של גילברט)שאמנם הופיע כבר בכתבים משפטיים של התקופה , את המבחן המסייג

, לא היה בהצגת הסטנדרט משום חידוש אלא שימוש טבעי במושגים שרווחו, כאמור, לדידה של שפירו

לאידיאל  יםכביטוי" וודאות המוראלית"הדרישת ו "full satisfaction" -כהסבר נוסף של דרישת ה

הניתוח של מוראנו מדגיש את ההבדל בין סיכומי ההגנה לבין סיכומי התביעה , לעומת זאת.  הוכחתי

טען בעוצמה רטורית אודות ( ב"שלימים היה לנשיאה השני של ארה)ון אדאמס 'הסניגור ג.  במשפט

 here you are doubtful never act;  that[w]":  ולפיכך, ות אשם מאשר להרשיע חףהעקרון לפיו מוטב לזכ

is, if you doubt of the prisoner's guilt, never declare him guilty" . כנגד טיעון זה הופיע בסיכומי

 מוראנו מדגיש את ההתעלמות של ראש הרכב השופטים.  גכטיעון מסייהתביעה סטנדרט הספק הסביר 

                                                           
47
 .571, שם 
48

 if the jurors"  :למהות השבועה נוגעב 83 -מהמאה ה Brittonבהקשר זה מפנה מוראנו בין השאר להסברו של .  580, שם 

are in doubt of the matter and not certain" ,הרי שהם מחויבים לזכות.   FRANCIS M. NICHOLS, BRITTON – AN 

ENGLISH TRANSLATION AND NOTES 26-27 (1901)  .חייהם בפני האלבהמושבעים נדרשו להישבע ש דגש הוא על כךה.  
 .דרישה לוודאות מוחלטתכ מוראנו מפרש משמעותה של הדרישה לשבועה

49
 .588-587, שם 
50
 .583-584, שם 
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לעומת אחד משופטי ההרכב שמצא לחזור , בהנחייתו למושבעים מן החידוש שהוצע בסיכומי התביעה

מוראנו מסיק שהצעת הסטנדרט מפי התביעה לא נועדה לבטא או לחזק את המחויבות להגנה   51.עליו

ובכך להקל , לסייג את הקריאה לזיכוי לנוכח ספק באשר הוא חידוש נועדה: על חפים אלא בדיוק להיפך

 .על ההרשעה

, בניגוד למוראנו, שפירו מפרשת.  שהשיבה לטענה, הצגה זו של הדברים לא הרשימה כאמור את שפירו

" הספק הסביר"מושג .  ולו ספק חסר ערך" כל ספק"כי מעולם לא נהג למעשה מבחן שחייב זיכוי לנוכח 

במהלך משפט הטבח של   ."satisfied belief" -וספת לרעיון הוודאות המוראלית וההוסף כהנהרה נ

בוסטון לא עלתה כל טענה לפיה הצגת הסטנדרט מהווה חידוש ביחס לסטנדרט המקובל או סוטה 

גם מהנחיות של .  ההגנה לא הסתייגה מהצגתו של חידוש נטען כאמור בטיעוני התביעה.  ממנו

שפירו שבה ומדגישה את הופעת מושג .  ביטוי נתפס כחדשני או שנוי במחלוקתהשופטים לא ניכר כי ה

 52.ידי גילברט-הספק הסביר עוד קודם לכן על

יתר על .  אינני סבור שיש אפשרות או צורך להכריע בין הפרשנות של שפירו לבין הפרשנות של מוראנו

להבין את ההתפתחות הפילוסופית כך ביחס לניסיון .  אינני סבור שיש ביניהם בהכרח סתירה, כן

המעשי -וכך גם ביחס להיבט היישומי, המושגית של התקופה ואת קליטתה ההדרגתית אל המשפט

ואת  Realms of knowledge -החושף וממחיש את המסר הדואלי שנושאת האבחנה בין ה, במשפט

שפטי הטבח של הניתוח ביחס לדינמיקה במ.  הפערים האפשריים בהבנתם ויישומם של המושגים

בהתייחס , כמעט בכל משפט פלילי אך הוא אינו מציג דינמיקה שונה מזו הקיימת.  הינו מרתקבוסטון 

דגש וניואנס , ההבדלים הם של פרספקטיבה.  סטנדרט ההכרעהמובנו של לטיעוני הצדדים באשר ל

שהסטנדרט בהחלט אפשר , מצד אחד  .שיוחסה להם במקור משמעות דרמטית שאין הכרח, בטיעון

טבעי , מצד שני.  נקלט באופן טבעי כביטוי למושגים האינטלקטואליים המורכבים יותר של התקופה

באופן פירשה אותו , של הספק" סבירותו"באותה מידה שהתביעה זיהתה את חשיבות הדרישה ל

 .  צרכיה ונתלתה בו כדגש רטורי המסייג את ההגנה על נאשמים ומקל על ההרשעההתואם את 

אלא אפשר , ובנה העיקרית מן הסקירה של מוראנו אינה מחייבת לדחות את הניתוח של שפירוהת

מן התיאורטיזציה אל , מייד עם קליטתו של הסטנדרט אל המשפט, דווקא שהיא מסמנת את המעבר

בשלב של קליטתם ויישומם המעשי ניכרה מייד הדואליות . כתבים הפילוסופיים ביטאו רעיוןה. היישום

, המובילה להדגיש מצד אחד את השאיפה לבטחון אפיסטמי מירבי ולאידיאל הוכחתי, תו הרעיוןשל או

  מספקתהמחלוקת שבין מוראנו לבין שפירו .  ומצד שני לסיוגו במונחים של צורך ואפשרות מעשית

הרי , מתחוור מרגע קליטתו של הסטנדרטאם כך .  המחשה למתח הנורמטיבי שהסטנדרט עצמו מגלם

 .  י התפתחותו מאז רק מחזקים תובנה זושנתיב

סטנדרט הספק הסביר הגביל את עצמאות שיקול הדעת של המושבעים ועבר  -סטיב שפארד    5.5.5

  למבחן של ספק הניתן להסבר" מטמורפוזה"ברבות השנים 

לעניין מקורותיו .  בהמשך למאמריהם של שפירו ומוראנו 53,ידי סטיב שפארד-גישה מעניינת מוצעת על

הדגש בניתוח של .  נושל הסטנדרט מציע גם שפארד מעין סינתיזה בין הפרשנויות של שפירו ושל מורא

                                                           
51
 .לעיל 44הערה , Adams– ל ההפניב, 582-581, שם 
52
 Shapiro, "To A Moral Certainty" , 820-828 ,6לעיל הערה. 
53
 Sheppard , 1לעיל הערה. 
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אימוצו של הסטנדרט , לשיטתו, מלכתחילה.  שפארד הוא על גלגוליו של סטנדרט הספק הסביר מאז

ושבעים וסייג את התפיסה לפיה הערכת קיומו של הספק הדעת של המ-הגביל את עצמאות שיקול

הרי שברבות השנים מגמת סיוגו של הספק , אם כך במקור. מצפוני/צריכה להתבצע באופן חופשי

לצרכי , חשיבות גישתו של שפארד.  וההכבדה על מושבע החוכך בדעתו אם לזכות התגברה והלכה

יישומו אינו מושפע .  סבירספק ההינאמי של מושג בהבהרת אופיו הד, ראשית:  הינה בשתיים, דיוננו

מטען "אלא הוא עשוי לשאת , המטען האינטלקטואלי המקורי ומן הרעיון שהוא מבטארק מן 

סטנדרט הספק הסביר משמש .  גם בהתאמה למגמות חברתיות משתנות" תרבותי ואחר, אינטלקטואלי

עשוי הדגש ביישומו להשתנות באופן שאיננו , כן-על  .רטורי ולינגוויסטי, למעשה גם כאמצעי מסביר

, מלכתחילה, הסקירה של שפארד ממחישה לדעתי כי ייחודו של סטנדרט הספק הסביר, שנית.  מבוטל

הוא עשוי לתאום נקודות התבוננות , בהתאמה.  הוא ביכולתו לבטא את הקונפליקט שביסוד ההליך

הוא , מצד אחד.  משתנה של מחויבות להגנה על חפיםהמייצגות ומייצרות רמה , תכליתיות מובחנות

ואף , דעת חופשי-מבטא אספירציה לדרגת הוכחה גבוהה במיוחד ודרישה לאחריות המצריכה שיקול

הספק ייצרה מגמה מתמשכת של הוספת סייגים " סבירות"הדרישה המסייגת של , מצד שני.  מצפוני

יים בסטנדרט ההכרעה ובהגבלת ההכרה החופשית בניסיון לתלות מדדים רציונאליים שיטת, נגזרים

מגמה זו גרמה לדילולם של הסטנדרט ושל רעיון ששפארד טוען .  האינטואיטיבית בקיומו של הספקו

 .המחויבות המירבית להגנה על חפים שביסודו

הן את אלו הקושרות את  - באופן בסיסי( ושל פרנקלין)שפארד מקבל את מרבית ההנחות של שפירו 

חות הסטנדרט לשינויים שחלו באופיו של ההליך השיפוטי ובפונקציה של המושבעים במסגרתו התפת

והן את אלו הקושרות בין התפתחות סטנדרט הספק הסביר לשיח הפילוסופי שהתפתח באותה תקופה 

גם שפארד מדגיש את מרכזיותו של רעיון האבחנה בין סוגי ידע , כשפירו. ולמושג הוודאות המוראלית

לא היווה חידוש ביחס לסטנדרט ההוכחה  שמושג הוודאות המוראליתהוא סבור , כמוה.  חהוהוכ

גם שפארד מדגיש שמושג הוודאות , כמו שפירו, בעיקר.  אלא שימש לצורך הנהרה נוספת שלו, הרווח

" וודאות מוראלית"הביטוי , 81 -בימי המאה ה.  המוראלית נקשר לדרישה הוכחתית מקסימליסטית

שפארד נסמך ". על בסיס מה שראיתי ושמעתי, אני בטוח ככל שאני יכול להיות:  "ל לאמירההיה שקו

תפיסת הוודאות המוראלית כדרישה בטאים את כתביהם של ווילקינס ולוק המכגון על מקורות 

מצב ראייתי שלאורו אדם סביר ונקי מדעה קדומה לא יוכל לחלוק על : "הסכמה אוניברסאלית"ל

 54 .המסקנה
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אקווינס , בהמשך לאבחנות שהתוו אריסטו, הוודאות המוראלית את ההשפעה העצומה שהיתה למושגשפארד מדגיש  
הרעיון הבסיסי היה שהיעדרו של ידע מוחלט אינו .  ודקארט בין ידע מוחלט לבין ידע שנרכש באמצעות החושים וההגיון

.  דויותמונע מהאדם כיצור חושב לרכוש ידיעה על בסיס הבנת טבעם של דברים ויישום הגיון וחשיבה בניתוח ראיות וע
הוודאות המוראלית עמדה כנגד וודאות אלוהית ומטפיסית והיתה נפוצה בקרב השכבות המשכילות של אנגליה של המאה 

ככותב המשפיע ביותר על קליטתו של המושג אל השיח  ון וילקינס'גשפארד מזהה את הבישופ .  8826-8821 ,שם. 82 -ה
 that kind of assent which doth arise from such plain and":  דירוילקינס הג.  המשפטי ועל קישורו אל הספק הסביר

clear evidence as doth not admit of any reasonable doubting"  .ידי ווילקינס -רמת הוודאות המוראלית הוגדרה על
גם , כאמור  .71 הערה ללעי ,Wilkins;  8821-8810, שם.  אף אדם שאיננו בעל דעה קדומה לא יחלוק עליהכרמת וודאות ש

וכיוונה אל דרגת ההסתברות הגבוהה , "universal assent" תיארה את הוודאות המוראלית במונחים שלשל לוק  ההגדרהכ
היתה לא יותר מאשר הנהרה נוספת , לפי שפארד, דרישת הוודאות המוראלית.  ביותר האפשרית על יסוד ראיות מוראליות

(refinement) ייצגה החמרה או שינוי ביחס לאופן שבו נדרשו המושבעים היא עדות לכך ש לשיטתו של השיח הרווח ואין
דעת שאינו נתון -מבוסס שיקול, יימס וילסון פירש את סטנדרט הספק הסביר עמום'השופט ג  .8810, שם.  לשקול ולהכריע

שתשלוט על "לשיטתו ההוכחה צריכה להגיע לדרגה .  יאך המכוון למידה של שכנוע אוניברסאלי מצד שנ, להצרנה מצד אחד
 JAMES;  8825, שם.  הוא קשר עקרון זה גם לדרישה להכרעה פה אחד של חבר המושבעים".   השיפוט של כל אדם בחברה

WILSON, LECTURES ON LAW Vol. 2, 306 (1804). 
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תו של שפארד את הסטנדרט שרווח בטרם קליטת מושגי הוודאות המוראלית והספק הסביר תפיס

פירושו של שפארד מדגיש את .  שונה במעט הן מגישתה של שפירו והן מגישתו של מוראנו, בעקבותיו

שרווחה תפיסה של ( כמוראנו)לא נכון לומר , לשיטתו. של המושבעים" עצמאות שיקול הדעת"עקרון 

במובן שכיוון לצורך לבחון , "ספק סביר"גם לא דובר במונחים של , לעומת זאת".  כל ספק"וכח זיכוי לנ

, לפי מצפונם, המושבעים נדרשו להעריך את משמעות הספקות באופן עצמאי.  את טיבו של הספק

הוודאות "מכאן טוען שפארד שלהבדיל מדרישת  satisfied conscience".55" -במסגרת מבחן ה

תוספת הדרישה להוכחה מעבר לספק סביר אכן סימנה שינוי בהבנתו של סטנדרט , "המוראלית

הצבת מגבלה משמעותית על עצמאות שיקול הדעת של תוספת הדרישה שימשה ל. ההוכחה

ידי -השימוש במינוח של ספק סביר הוכנס באופן מודע ומכוון עלשגם שפארד גורס .  המושבעים

לנוכח צפייה מוגזמת , הססנות בקרב חברי מושבעים של התקופהלנוכח ביקורת על מגמת , התביעה

כך , השימוש במושג הסבירות היה שגור כבר באותה תקופה בהקשרים משפטיים רבים  56.לוודאות

 57.שאימוצו גם בהקשר של הכרעת הדין הפלילית אינה אמורה להפתיע

שפטי הטבח בבוסטון אינן שפארד מדגיש שהפרשנויות של שפירו ושל מוראנו לקליטת הסטנדרט במ

החידוש תאם מצד אחד את התפתחות השיח האינטלקטואלי .  שתיהן נכונות בדרכן.  מוציאות זו את זו

מצד שני הוא בהחלט שימש בידי התביעה כדי לסייג את השפה שבה נקטה ההגנה לתיאור .  של התקופה

נוטה לסייג מלכתחילה את  גם שפארד  58.הנטל שאליו מחויבים המושבעים והספק המחייב זיכוי

הסטנדרט שימש כבר במקור כדי .  תפיסת סטנדרט הספק הסביר כמגן אולטימטיבי מפני הרשעות שווא

  59.הקל על ההרשעהבכך ו, הדעת של מושבעים החוככים בדעתם אם לזכות-לסייג את עצמאות שיקול

ו התפתחה והתחזקה מגמה אלא באופן שב, טיעונו העיקרי של שפארד אינו מתמקד בכוונה המקורית

שינויים תרבותיים ולינגוויסטים ונטייה לבטחון גובר והולך בכח ההגיון .  זו במהלך השנים שחלפו מאז

הדגש הוסט באופן משמעותי  ברבות השנים.  גרמו לפירושו של הסטנדרט מחוץ להקשרו המקורי

ים ביחס לטיבו של ת של תנאולכלתוספת גוברת וה, מביטוי הרעיון המקורי של הוודאות המוראלית

 .הספק שעל ההגנה לעורר כדי למנוע הרשעה

שהתעצב במהלך , השלב הראשון.  שפארד מאפיין שלושה שלבים הדרגתיים בהתפתחותו של הסטנדרט

ייצר וביצר את מעמדה של ההגדרה מבוססת הסינתיזה בין הוודאות , 89 -חציה הראשון של המאה ה

שפארד מסמן קו בין המסה המשפיעה של סטארקי שיצאה לאור  .המוראלית לבין הספק הסביר

שבמקביל אליהן אימצו בהדרגה  - 8147הפיתוח הנוסף במסה של גרינליף משנת , 8177בלונדון בשנת 

ולבסוף בהגדרה  -אות הקודמות גרסב את הסטנדרט המשולב כתחליף ל"יותר ויותר מדינות בארה

" הדוגמה"את  הציבה ההגדרה של שו .8950וובסטר משנת  ד"של השופט שו לסטנדרט בפס רסמתופהמ

המוטיבים הבולטים של  60.של סטנדרט ההכרעה במשפט האמריקאי למשך כמאה השנים הבאות

                                                           
55
 .8828-8824, שם 
56

-over"כלפי  ,לעילבפרק השני ל וויליאם פיילי שנדונה בהרחבה שפארד מפנה למשל לביקורת הנוקבת ש.  8813, שם 

strained scrupulousness" ו- "weak timidity" יישומו של סטנדרט  תבע, פיילי.  של המושבעים לנוכח החשש מהרשעת חף
 ש לזכורי.  8824-8825, שם  המציב את דרגת השכנוע הדרושה לקבלת החלטות בפני ספקות בתחומים אנושיים אחרים

, באופן ספוראדי, מעבר למשפטי הטבח בבוסטון שלב שבו סטנדרט הספק הסביר נזכר, 8215שספרו של פיילי פורסם בשנת 
 .81 -של המאה ה 90-למעשה אין כל תיעוד לשימוש בו בפסקי דין אנגליים לפני שנות ה .  אם בכלל

57
 .לעיל 17הערה ' ר.  כאמור, במסה של גילברטבין השאר הופיעו נבטיו של סטנדרט הספק הסביר .  8819, שם 
58
 .8898-8897, שם 
59
 ".התחלות חשוכות"כקליטת הסטנדרט ההקשר המקורי לשפארד מכנה את .  8869, שם 
60
 .8895-8704, שם 
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בניסיון להכיל את , בראש וראשונה יצירתה של הסינתיזה: התפתחות הסטנדרט בתקופה זו היו אלו

ההופעה של ניסיונות לבאר את משמעות , יתשנ;  הרעיון המורכב באמצעות שני המושגים גם יחד

, "קל"כגון על ידי אבחון הספק הסביר כספק שאיננו , וזאת בעיקר על דרך השלילה" הספק הסביר"

ניתן לזהות את הניצנים של הצבת , כבר בשלב מוקדם זה, בכך".  מרוחק"או , "דמיוני", "טריוויאלי"

פה זו נמצאים ניצני הרעיון של שלילת תרחישי בתקו, שלישית  61;דרישות ביחס למשקלו של הספק

מסכם  63,ד וובסטר"ובפרט בהתייחס להגדרה כפי שעוצבה בפס, רביעית  62;חפות על דרך האלימינציה

המובחן מצפייה לוודאות , שפארד את רעיון הספק הסביר כרעיון המבוסס על שכילה רציונאלית

מצב תודעתי שאינו מותיר הוא בטא דרישה ל.  "סנטימנט של שכנוע"מוחלטת והמתמצה בדרישה ל

בשלב .  (במובחן מספק ערטילאי ביחס לעצם היכולת להגיע לחקר האמת)ספק הנובע מחומר הראיות 

אולם ניכרה הסטה מסוימת של תשומת הלב , של הספק "ארטיקולציה"זה לא ניכרה דרישה כלשהי ל

הוודאות המוראלית נותרה חלק חיוני ובלתי .  אל עבר דיותו או משקלו של הספק שעליו מצביע הנאשם

 .נפרד מן ההגדרה

ספק "הפך ה, 70 -ובמגמה שנמשכה אל המאה ה 89 -במהלך חציה השני של המאה ה, בשלב השני

שפארד מייחס מגמה זו למספר גורמים   .(articulable doubt)" ספק הניתן לארטיקולציה"ל" הסביר

מגמת , דין-מעורבות גוברת ומתוחכמת יותר של עורכי, ושבעיםהטרוגניות של הרכבי חברי מ: משפיעים

ונטייה תרבותית ואקדמית להתבססות גוברת והולכת על " מדע משפטי"התפתחותו של מעין 

ספציפיים ומדידים לצורך הגדרתו של הספק , החיפוש אחר מונחים יותר מדויקים, הרציונאליזם

סטייה משמעותית מן "עה תפנית ששפארד מגדירה כהגי, בהמשך למגמה זו  64.ועוד, המחייב זיכוי

.  תיאורם של ספקות סבירים כספקות הניתנים להסבר ולארטיקולציה":  המקורי של הסטנדרט מובןה

אלא שהוא נדרש ליכולת לנמקו , החידוש הוא בכך שלא די בכך שיתקיים ספק אישי אצל המושבע

ה והתקבעה דרישה זו בהדרגה בפסיקת בתי שפארד סוקר כיצד הלכ  65.ולשכנע בתוקפו של ההסבר

                                                           
61

את חמקמקותו של הניסיון להגדיר את  הדגישסטארקי .  מושגים אלה מופיעים מפורשות בהגדרה של סטארקי 
, הוא ציין את האבחנה בין הוודאות המוחלטת.  של המושבע הן את דעתו והן את מצפונוהראיות להניח  על .הסטנדרט

וודאות מוראלית השוללת קיומו של כל ספק "שלעומתה נדרשת הוכחת האשמה להגיע כדי , המטפיסית או הדמונסטרטיבית
 To acquit upon light, trivial and":  הבאניתן למצוא אצל סטארקי את הסייג , בצמוד ובהמשך להגדרה זו".  סביר

fanciful suppositions, and remote conjectures, is a virtual violation of the juror's oath, and an offence of great 

magnitude against the interests of society…"  ומייד לאחר מכן:  "On the other hand, a juror ought not to 

condemn unless the evidence exclude from his mind all reasonable doubt as to the guilt of the accused, and, 

as has been well observed, unless he be so convinced of the evidence that he would venture to act upon that 

conviction in matters of the highest concern and importance in his own interest"  .THOMAS STARKIE, A 

PRACTICAL TREATISE OF THE LAW OF EVIDENCE 513-514 (1837, Benjamin Gerhard ed., 6
th
 ed. 1842)  . הגדרה

תוצב ינולוגיה שהיא משתמשת באותה הטרמ.  זו נדמית כהגדרה הפוסעת הלוך חזור בין שני קצוות הקונפליקט של ההכרעה
כמאה שנים מאוחר  Miller v Minister of Pensions [1947] 2 All ER 918 –דינו המפורסם של הלורד דנינג ב-פסק ביסוד

זהו אחד המקורות הראשונים .  כבר מחבלי לידתו, הסטנדרט שלאת הדואליות  ההגדרה של סטארקי ממחישה.  יותר
ראוי לציין את הדגש בהגדרתו של סטארקי על .  אל מונחים של משקלו ומידתו של הספק" הספק הסביר"שקשר את 

 ."satisfied conscience" ,"המצפון"והן במונחים של " הבנה"הדרישה להיעדר ספק הן במונחים רציונאליים של 
62

וניסה לאפיין את מקומו של ההגיון , שפיתח את רעיונותיהם של סטארקי ואחרים ן מופיע במסה של סיימון גרינליףהרעיו 
בהתייחס לראיות .  (utter credulity and utter skepticism)הגורפת " תמימות"בגישור בין הספקנות הגורפת לבין ה

פק סביר כמצבים שבהם מסקנת האשמה מתבררת נסיבתיות פיתח גרינליף את ההתייחסות אל הוכחה מעבר לס
 .82-81, 81לעיל הערה , Greenleaf.  8891, שפארד".  היפותיזה היחידה הנותרת"כ

63
ברור ההגדרה קושרת באופן .  אתייחס בפירוט בהצדף, לעיל 81הערה , בעניין וובסטר של השופט שוהנחיה המפורסמת ל 

 a certainty that"  -תיארה את הוודאות המוראלית כההנחיה .  ראליתהוודאות המו בין מבחן הספק הסביר לדרישת

convinces and directs the understanding, and satisfies the reason and judgment…". 
64
 Sheppard , 8704-8705, 1לעיל הערה. 
65

לבין הרעיון , ספק שניתן להסבירוהינו מניה וביה " ספק סביר"הבדל בין הסברה לפיה  שפארד מדגיש שיש.  8706, שם 
באופן בלתי  תחילה, זו גרסהשפארד מזהה את ההופעה הראשונה של .  שעל המושבע מוטל להצליח לבטא את אותו ההסבר

, למסה של גילברט 84 -עורך המהדורה הבהערת  את נקודת המפנה המשפיעה הוא מזהה. 8123 בפסקי דין החל משנת ,עקבי
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קבלה  תן לתארני 70-בסוף המאה ה. 89 -עד לסוף המאה ה, כולל במשפט הפדראלי, ב"המשפט בארה

מקביל לאימוצו שאירע ב, השלב השלישי שאותו מדגיש שפארד  .של דרישת הארטיקולציה מקיפהדי 

הוא היפרדותו הסופית , אמריקאישל סטנדרט הספק הסביר ככלל בעל משמעות חוקתית במשפט ה

  66.ממושג הוודאות המוראלית וקיבועה המפורש של דרישת הארטיקולציה

, מזוהה"הינו קיבועה של תפיסה לפיה על הספק הסביר להיות , שאותו מבקר שפארד, התוצר הסופי

-קתבכך הושלמה סטייה מרחי, לדידו של שפארד". ולכל הפחות נתון לארטיקולציה, נתון לכימות

הושלם מעבר משמעותי מתפיסתו של הספק .  טא הסטנדרטילכת ומהותית מן הרעיון המקורי שב

ושאין אדם " הנכפית על השכל"אותו הספק הניצב כנגד הוודאות המוראלית  -כללי , הסביר כספק גנרי

בחזקת שינוי זה פוגע , לפי שפארד. הסבר ושכנוע, לספק המחייב ספציפיקציה -סביר המטיל בה ספק 

צמה ורמת השכנוע של הקייס של התביעה אל דקדוק בטיבו ובדיותו והחפות ומעביר את המוקד מן הע

צמת ובכך מוסיף הסטנדרט מכשול בפני מושבע הנוטה שלא להשתכנע מע  .של הספק שמעלה הנאשם

 .   הקייס של התביעה

ולאופן שבו היבטים  תייחס לטיעונים בעד ונגד דרישת הארטיקולציהאלפרק זה  לישיבחלק הש

.  לינגוויסטיים ופסיכולוגיים הקשורים להבנת סטנדרט הספק הסביר משפיעים על יישומו המעשי

גם ביסוד טיעונו של סולאן ניצב .  כהמחשה מאירת עיניים ראוי לציין את מאמרו של לורנס סולאן

לדרישת הוודאות בצמידות  ,זיהוי של סטייה מן האופן שבו הובן סטנדרט הספק הסביר במקור

ביחס לאשמתו של  (very certain)" מאד בטוחים"המוראלית וכציווי כללי כלפי המושבעים להיות 

סולאן מצביע על היבטים לינגוויסטיים ופסיכולוגיים הגורמים לדילולה של דרישת ההוכחה . הנאשם

 a verb of propositional")הוא מונח המותנה בגישה " ספק"סולאן מדגיש כי המונח .  המחמירה

attitude".)  הנחיה למושבעים המתמקדת בשלילת ספקות , לכן.  המהלך של הטלת ספק הוא אמיגנטיבי

לגישתו   67(.או לצמצם מאד מהלך חשיבתי זה)ספקולטיביים כמוה כהנחיה שלא לשקול ספקות בכלל 

גיטימיים ואלו אינם של סולאן יש להימנע מעצם הניסיון להגדיר עבור המושבעים אלו ספקות הם ל

.  על ההנחיה להתמקד בדרישה כי ההוכחה מצד המדינה הגיעה לדרגה גבוהה ביותר של וודאות.  כאלה

זהו הסטנדרט שאליו כיוונו הדורות הקודמים והוא המקנה את ההגנה שלה זכאים , לדבריו

.  תוח של שפארדמתחבר אל הני, מזווית ההתבוננות שבה הוא נוקט, טיעונו של סולאן  68.הנאשמים

ך השנים להתמקד בטיבם של הלאת המגמה שהלכה והתגברה במ, באופן ביקורתי, שניהם מדגישים

-תוך התרחקות מן התפיסה ההיסטורית, שיש בהם כדי למנוע הרשעה" הלגיטימיים"הספקות 

 ".הוודאות המוראלית"פילוסופית הקלאסית של 

                                                                                                                                                                                
 An undefinable doubt, which cannot be stated with the reason upon which it rests, so that it may":  8113משנת 

be examined and discussed, can hardly be considered a reasonable doubt, as such a one would render the 

administration of practice impractical"  .Simon Greenleaf, A Treatise of the Law of Evidence 33-34 (Simon 

Greenleaf Croswell ed., 14
th

 ed. 1883)  . סטייה מן הכוונה הן לנוכח ה, כהטעיה של ממשרואה הערת עורך זו שפארד
ביחס לדרישה ליכולת  של התקופה אחדות דעים בקרב מלומדי המשפט שליצירת המצג לנוכח  הןהמקורית של גרינליף ו

 .8702, שם.  גדיר ולבטא את הספקלה
66

בית המשפט העליון הסתייג מן .  לעיל 40הערה , Winshipכלל הספק הסביר הוכר כדרישה חוקתית בפסק הדין בעניין  
.  לעיל 70הערה  Victor v. Nebraskaבפסק הדין בעניין , שאיבד ממשמעותי המקורית, השימוש במושג הוודאות המוראלית

 אך, חשש מדילולו של הסטנדרטהמשפט העליון לזניחת ההיזקקות למושג הוודאות המוראלית היה ההנימוק של בית 
כשבמקביל התבססה הדרישה , שבכך אבדה המשמעות המקורית שביטאה דרישת הוודאות המוראליתשפארד מדגיש 

 .ליכולת ארטיקולציה של הספק
67

 Lawrence M. Solan, Refocusing the Burden of Proof in Criminal Cases: Some Doubt About Reasonable 

Doubt, 78 TEX. L. REV. 105 (1999-2000). 
68
  ."clear and convincing evidence"ציע להחליף את סטנדרט הספק הסביר בסטנדרט של הסולאן .  838-837, שם 
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הרי שבהקשר דיוננו , ביקורתי-רפטיבי אלא נורמטיבידסק-בזמן שהניתוח של שפארד איננו רק היסטורי

כיוונית -הסקירה של שפארד מכוונת להראות מגמה חד.  הוא עשוי לסייע בביסוסו של טיעון מעט אחר

מזהה  ,לעומת זאת ,הטיעון בחיבור הנוכחי.  בעיקרה של דילולו של סטנדרט הספק הסביר עם השנים

המגמה , תידעל.  באופן פירושו ויישומו ינמיותאת הדואליות האינהרנטית לסטנדרט והמייצרת ד

אלא היא משקפת מתח מתמיד בין שתי ( דילול מתמשך של ההגנה על חפים)כיוונית -איננה בהכרח חד

.  ושהיחס ביניהן תלוי באופן יישומו ואינו נפתר בעצם הגדרת, פרספקטיבות הגלומות בסטנדרט

מעבר לפרשנויות של שפירו ושל מוראנו בכך שהיא ממחישה את  ותנוסקירתו של שפארד מקדמת א

יישומו נתון למגמות . תרבותי הנקשר אליו-לנוכח ההיבט הלינגוויסטיגם הדינמיות של הסטנדרט 

סטנדרט הספק הסביר מבטא בראייה זו את מחויבותה הגבוהה של מערכת המשפט .  ולשינויי דגש

משחר לידתו .  אך גם את יכולתה לעצב ולסייג את רמת המחויבות על בסיס הסטנדרט, נה על חפיםלהג

תוך   69.ככלי רטוריעל כן הוא משמש גם .  הוא מכיל ומבטא רעיון מורכב, ולאורך כל שנות התפתחותו

יו ניתן להדגיש מצד אחד את רעיון הוודאות המוראלית ואת רבד, היאחזות בסטנדרט הספק הסביר

.  של הספק" סבירותו"לתלות סייגים ודרישות המקשים לבסס את ניתן ומצד שני ; "הספק"השונים של 

תעיד על כך הגישה לפיה אין להידרש .  ביקורתי של שפארד איננו זר לשיח השיפוטי-טיעונו הנורמטיבי

להבהרת  באשר ההגדרות הנוספות אינן מועילות, כלל להגדרות נוספות של סטנדרט הספק הסביר

יעידו על כך גם פסקי דין מן העת   70.הרעיון הבסיסי הגלום בסטנדרט וממילא עלולות להטעות

תוך , גם במובן פשוט ואינטואיטיבי, האחרונה המבטאים הבנה מרחיבה ולא מצמצמת של מושג הספק

 71.לעיון והסבר רציונאליהסתייגות מדרישה נוקשה 

רט הספק הסביר ביטא מלידתו את המתח הנורמטיבי שביסוד ניתן להיווכח כי סטנד, כסיכום ביניים

פרשנותו ויישומו לאורך השנים מלמדים על היותו נתון למגמות ולדגשים משתנים בהתייחס . ההליך

מאחר , אין להתפלא על כך שהסטנדרט אינו מובן באופן אחיד.  נורמטיביהמתח היישובו של אופן ל

שאותו העמימות , אלא רעיון הרבה יותר מורכב, ודגש יחידשמלכתחילה הוא לא נועד לבטא מובן 

 .דווקא משרתת

 למקבלי ההכרעה " נוחות מוסרית"סטנדרט הספק הסביר נועד לאפשר  -יימס וויטמן 'ג  5.5.5

, למשל, הנחת שעליה התבססה המתקפה של לאודן-זו אי, אכן.  נחת-המצב המתואר עד כה מותיר אי

מודרניות לפיהן ההגנה על -נחת הפותחת פתח גם למתקפות פוסט-איזו   72.על סטנדרט הספק הסביר

, העמימות.  ומיושמת באופן שרירותית, חפים באמצעות סטנדרט הספק הסביר מתבררת כסיסמה

הכיצד ניתן : כל אלו מעוררים בהכרח את השאלה -אחיד -היישום הבלתי, משמעית-הפרשנות הדו

                                                           
69

 .התהליך של חקר העובדות במשפטתיאר את בעיית הקשר בין הלוגיקה לבין הרטוריקה כשאלה שביסוד פרנק מרפי  
לנוכח היעדר שלמות , מבחינה פרקטיתאך , באופן אקסקלוסיבי לוגיקיימת שאיפה להליך חקר עובדות שהינו באופן בסיסי 

הערכת הראיות וההכרעה במשפט הפלילי .  נעשה שימוש רב בכלים רטוריים ובפנייה לגורמים פסיכולוגיים ,ראייתית
 PETER MURPHY, EVIDENCE, PROOF AND FACTS:  A BOOK  .לינגוויסטיים ופסיכולוגיים, ייםהיבטים נרטיבמושפעת מ

OF SOURCES 6-10 (2003).  מאפשר כשלעצמו שימושים " ספק הסביר"אני סבור שהמסר הדואלי הגלום במושג ה
 .רטוריים

70
מוטב לזנוח ניסיונות אלו ובפרט את שנדמה כי גישתו של שפארד הינה .  בהמשך הפרק" התבלטות השישית"הדיון ב' ר 

 .8779-8730, שם.  "סביר"תליית ההסברים והתנאים להכרה בספק כ
71

-פסקה ץץץ לפסק מדינת ישראל' פלוני נ 80429/01פ "ע;  (4.6.7006, ש"פורסם באר) מדינת ישראל' נ בשירוב:  'לדוג' ר 
;  (8995) 873, 45( 3)ד מט"פ, מדינת ישראל' ארי נ-בן 6758/94פ "ע;  (88.6.7009, ש"פורסם באר)דינו של השופט דנציגר 

 5פסקה  מדינת ישראל' עלי נ 3626/88פ "ע' להרהורים מפורשים לגבי הדרישה להסבר והנמקה אובייקטיביים של הספק ר
דינו של -לפסק 27פסקה מדינת ישראל ' לזרובסקי נ 9109/01פ "ע;  (9.80.7087, לא פורסם)לפסק דינו של השופט הנדל 

 (.75.88.7080, פורסם בתקדין) לפסק דינו של השופט הנדל 3פסקה , ובראן'השופט ג
72
 .כפי שתוארה בהרחבה בפרק הקודם 



322 
 

כיצד ניתן להצדיק את ה?  ו נושא משמעות דפיניטיביתשאיננלתלות הכרעה גורלית כל כך בסטנדרט 

בניואנסים , בפסיכולוגיה, עצם הלגיטימיות של שפיטה המבוססת על נוסחה המותנית בפרספקטיבה

 מפשע הכיצד ניתן לדבר על מובן חזק כלשהו של הגנה על חפים?  ברטוריקה ובפרשנות, לינגוויסטיים

 ?הקונפליקטעל בסיס סטנדרט המכיל בתוכו את 

, פרשנות האלטרנטיבית להבנת המקורות של סטנדרט הספק הסבירישנה חשיבות רבה לבנקודה זו 

.   מושגים אקטואלייםשאף לפתח ולקשר לאאת התיזה ההיסטורית של וויטמן   73.יימס וויטמן'ג הציעש

תחותו של התיזה של וויטמן אינה מוצגת כתיזה חלופית לתיזות שנסקרו עד כה הקושרות את התפ

סטנדרט הספק הסביר לחשיבה הפילוסופית אודות טבען של הידיעה וההוכחה ושל הוודאות 

לפיה התכלית ההיסטורית של סטנדרט , חיונית, היא מוסיפה הבהרה חשובה, יחד עם זאת.  המוראלית

בזמן   ".הנוחות המוסרית"כתיזת כנה תיזה זו א.  היתה אפיסטמית גרידא הספק הסביר מעולם לא

אנסה לקשר את , של המשפט הפלילי" הנשכחים השורשים התיאולוגיים"שדיונו של וויטמן מדגיש את 

הנוחות המוסרית מהוה .  המקובלים בימינו "חילוניים"ההסבר למושגי המחויבות להגנה על חפים ה

הנוצר נסבל -מגשרת על הפער הבלתישהיא .  נדבך הכרחי בהבנת תכליתו של סטנדרט הספק הסביר

כל שכן במונחים של ניסיון לקיים שליטה , ים גרידאולוגימתוך ניתוחו של הסטנדרט במונחים אפיסטמ

 .ראוי להבין תחילה את עיקרי התיזה של וויטמן.  אפקטיבית ברמת סיכוני המשגה

הוא אינו .  שפירו ושפארד, לנגביין, מוראנו, אוחר למחקריהם של פרקלין הינו מחקרו של וויטמן

יימר לחלוק על הארת המקורות של הסטנדרט ככלי היוריסטי לתיאור מהות ההוכחה העובדתית מת

הניסיון לפרש , יחד עם זאת  74".הגיעו קרוב מאוד לפתרון"לדבריו פרקלין ושפירו .  במשפט הפלילי

 מחטיא בלבד ולהבין את תכליתו ההיסטורית של הסטנדרט רק בהתייחס לפונקציה של חקר האמת

התבוננות זו מהוה מקור לבלבול ולמבוכה הנוצרים לנוכח ניתוח , יותר מכך.  מהות מרכזית לשיטתו

בימינו מצפים מסטנדרט הספק הסביר לקיים מטרה שלא , לדברי וויטמן.  פועלו של הסטנדרט כיום

הקונטקסט ההיסטורי החסר לדידו הוא הבנת הפונקציה   75.וכאן מצוי שורש הבעיה, לשמה הוא נועד

לנוכח האחריות הכבדה של הכרעה בדיני נפשות , דתיים של המושבעים-ריכוך חששות תיאולוגייםשל 

הקונטקסט החסר הוא ההתבוננות על סטנדרט ההכרעה , בהגדרה רחבה יותר.  בעת מכךוהמשמעות הנו

 גם ובמבט רחב יותר, המושבעים במקור)מקבלי ההחלטה  עבורככלי המשרת את הנוחות המוסרית 

אלא להסיר את , המשגהסיכון הסטנדרט לא נועד להבטיח מפני (.  המשפט והחברה בכללותה מערכת

 (הדתית במקור) הוא נועד לסמן את מילוי החובה המוסרית.  האחריות המוסרית ביחס למשגה אפשרי

גם , באופן המאפשר הרשעה ללא היסוס, (של שיטת המשפט, וברמת הפשטה גבוהה יותר)של המושבע 

 .וודאות אינהרנטית בהם מתנהל חקר העובדות במשפט-ל איבתנאים ש

דתי -משפטי-מתייחסת להקשר החברתיוהיסטורית -ההבהרה הראשונה של וויטמן הינה תיאורית

הטיעון הבסיסי של וויטמן הינו כי סטנדרט הספק הסביר לא .  שלאורו נקלט סטנדרט הספק הסביר

וויטמן .  להגן על נשמותיהם של המושבעיםהוא נועד :  אלא להיפך, נועד במקור להגן על נאשמים

עם , 81 -וה 82 -אות ששררה במאות ההמצי.  יאולוגינושא תמאפיין את ההתפתחות של הספק הסביר כ

הטילה על המושבעים אחריות מוסרית , התפתחות מוסד המושבעים והפונקציה החדשה שנדרשה מהם

                                                           
73
 Whitman, 9 הערה לעיל. 
74
 .5, שם 
75
 .4, שם 
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נשאו , במושגים הדתיים של התקופה ובמציאות של שימוש נרחב בעונשי מוות.  כבדה ומוחשית

, היו להיענש בעולם הבאנשמותיהם צפויות .  של המורשעים" דמם"המושבעים באחריות ישירה ל

מצב זה יצר הססנות מרובה לנוכח .  באם חלילה הרשיעו אדם בשוגג ("damnation")בייסורי גיהנום 

החשש ניכר בתפיסה שרווחה .  םולגורל מוסרית-ם הדתיתלאחריות יםחשש עמוק וטבעי של המושבע

שימש , לפי וויטמן, כלל הספק הסביר   Judge not lest ye be judged".76":  והתבטאה בממרות כגון

יתר ולאפשר הרשעות -הססנות מנוענועד להוא  .במקור להסרת החשש של המושבעים לנשמותיהם

סטנדרט באמצעות .  שבו היווה חשש הענישה בעולם הבא שיקול דומיננטי, דתי-וזאת בעולם נוצרי

את הראיות עד תום ולא  וביושר ככל ששקלו בכובד ראש: הוגדרו הצפיות כלפי המושבעיםההכרעה 

-לא יישאו באחריות הדתיתהם הרי ש, מתעורר ספק סביר כלשהו ביחס לאשמתו של הנאשםשמצאו 

 .ההנוחות המוסרית שאפשרה הרשעכלל סיפק את ה  .ם הכניםמוסרית באם טעו חרף מאמציה

הוא אינו שולל .  שלימהאלא מ( הגם שהיא עשויה להשתמע כך)איננה גורפת , להבנתי, טענתו של וויטמן

את השפעתה של התפתחות הרציונאליזם של התקופה אולם הוא מדגיש את חוסר היכולת לנתק את 

ההסבר לקליטת הסטנדרט מן המושגים הדתיים של האחריות האישית שרווחו ושהיו דומיננטיים 

יות ומשפטיות מציע וויטמן כי ישנן פרוצדורות הליכ, באבחנה מעניינת.  בהשפעתם על המושבעים

המשפט ".  הנוחות המוסרית"לעומת פרוצדורות המוכוונות להשגת , "הוכחה עובדתית"המכוונות ל

.  בהשוואה להליך המשפטי של  ימינו, כלל הרבה יותר פרוצדורות מן הסוג השני, לדבריו, הקדום

עובדות " אמתל"בעולם התיאולוגי של ימי הביניים ההליך המשפטי ומוסד המושבעים במקור נועדו 

פורמלית על -פסיקת המושבעים היתה אקט של לקיחת אחריות קהילתית.  שלמעשה היו כבר ידועות

השינוי שחל , התפתחות ההליך המשפטי ברבות השנים.  ההרשעה ועל הענישה שהוטלה מכוחה

ת צמתה את שאלת האחריוובפונקציה של המושבעים והצורך בהערכת ראיות חיצוניות עוררו במלוא ע

וויטמן כי מוטיב מרכזי של  סמכאן גור.  המוסרית של המושבע המתיימר להכריע באשמתו של הנאשם

נועד לפתור את ההתלבטות , מעבר להכוונה מתודית להשגת דיוק עובדתי רציונאלי, סטנדרט ההכרעה

 77.ביחס לעצם הזכות המוסרית לשפוט אדם וליטול אחריות לגורלו

מוראנו ושפארד מדגישים את , שהרי שפירו, ם אינם קונסיסטנטייםההסברים ההיסטוריי, לכאורה

 ,לעומת זאת .ומעבר למושגים של שיפוט רציונאליתיאולוגיים -זניחתם בהדרגה של מושגים דתיים

. לכאורה ישנה כאן סתירה.  וויטמן מציב דווקא את המונחים התיאולוגיים והמצפוניים במרכז ההסבר

מגמת .  האפיון המדויק של ההסבר ההיסטורי איננה כה משמעותיתהמחלוקת בעניין נראה לי ש

היא  . ההתפתחות והדומיננטיות הגוברת של החשיבה הרציונאלית היתה כזו שלא ניתן להטיל בה ספק

הססנות מושבעים ורתיעה  גם תופעה של, מצד שני.  בוודאי תרמה לעיצובו ולקליטתו של הסטנדרט
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ף מפשע בהירה את התפיסה הנוצרית המסורתית לפיה הרשעת נאשם חמ, אמירה זו המיוחסת לקדוש מתיו.  3-4, שם 
וויטמן מדגיש .  ענישה בעולם הבאמובילה לה, כמוה כנטילת נפש ללא הצדקה.  "potential mortal sin"מהווה כשלעצמה 

הדיון גם ' ר.  "mansion in hell"טעות שיפוטית עלולה להוביל לבניית .  את המקורות התיאולוגיים של השפיטה הפלילית
.  בפועלה כללהדרך הבטוחה היא לא לנקוט , לנוכח ספק:  בימי הביניים" הבטוחההדרך  "לעיל בהתפתחות כלל  שניבפרק ה

 .  די להישמר לנפשוכ ,וויטמן מתאר הלך רוח ותפיסה לפיהן על המושבע לזכות לנוכח כל ספק
77

י בחקר לא נועדו כלל לשרת את הדיוק המירב, כביכול" הוכחתיות"וויטמן מסביר שמגוון של פרוצדורות .  84-81, 5, שם 
כך מוסד המושבעים בעצמו שלא הוכיח את עצמו כשיטה יעילה .  לשרת בדרכים שונות של הנוחות המוסרית אהאמת אל

כך .  של קבלת האחריות על ההכרעה" רנדומליזציה"וגם , "קולקטיביזציה"במיוחד להשגת דיוק עובדתי אולם אפשר 
 את הנידון" הרג"הוא שהשופט /המושבע תפיסה לפיה לא -  "Agency Denial"נתאפשר גם באמצעות כללים ותפיסות של 

אלו נועדו לפי וויטמן .  כאלו הם גם כללים של דיות ראיות כגון דרישת הסיוע להודאה.  אלא המשפט שמכח ציוויו הוא פעל
בפרקטיקת  לדיון מפורט בתמורות המשמעותיות שחלו.  לשרת את הנוחות המוסרית ולא בהכרח לקדם את חקר האמת

 .הסקירה שהובאה בפרק הראשון לעבודה' ההוכחה המשפטית ר
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  78.ת על כלל הכותביםות היטב ומוסכמומתועדוביקורת כלפיה  81 -הבחציה השני של המאה מלהרשיע 

נקודה החשובה אבל ה, טיעונו של וויטמן הינו כי הססנות זו היתה קשורה באופן הדוק לאמונה הדתית

א עצם קשירתו של סטנדרט ההכרעה למונחי הדילמה אודות גדרה של האחריות יותר לדיוננו הי

.  בין אם במונחים דתיים ובין אם במונחים חילוניים -המוסרית האישית המוטלת על קובעי העובדות 

המדגישה , הינה בפרספקטיבה הרחבה יותר שהיא מספקת, תרומתה של התיזה של וויטמן בעיניי

אלא הוא , פלילי אינו מכוון אך ורק לפונקציה של הבטחת דיוק אפיסטמי שסטנדרט ההכרעה במשפט

 .שלוב בהכרח עם הפונקציה של מימוש הנוחות המוסרית

, על כן.  וויטמן מדגיש שהשיח הרווח בימינו תולה בסטנדרט הספק הסביר תכלית שונה מזו שיועדה לו

ק פתרון לבעיה לוגית של חקר האמת סטנדרט הספק הסביר לא נועד לספ  79.אין להתפלא על כשלונו

מהו תוקף הזכות והסמכות שלנו כבני אנוש להכריע בגורלם של : אלא לספק מענה לדילמה מוסרית

, בתקופה ההיסטורית שבה נקלט סטנדרט הספק הסביר?  אחרים בתנאי חוסר וודאות אינהרנטיים

לטענת וויטמן מסיבות )ים אינטרוספקטיביות שכזו אפיינה מאד את הדליברציה של חברי מושבע

לאורך השנים ועם חיזוק האמון והבטחון ביחס לתוקף ולאפקטיביות של , לעומת זאת(.  דתיות בעיקרן

נחלשה מאד ההתלבטות והספקנות בפן של האחריות המוסרית , רציונאלי-חקר העובדות האובייקטיבי

כאשר רמת ההססנות , מי גבוה מאדאפיסט-כיום אנו חיים בעידן המתאפיין בבטחון רציונאלי. האישית

אמנם .  המוסרית להכריע וביחס לתוקפה של ההכרעה הינה מועטה יחסית( ולחובה)ביחס לזכות 

המצבים הניחנים במורכבות ראייתית של ממש בימינו אינם פחותים מאלו שלגביהם התלבטו חברי 

ביעת העובדות במשפט כעל אלא שבימינו הנטייה היא להתבונן על מלאכת ק, 81 -מושבעים במאה ה

 less moral discomfort"השפיטה וההכרעה מעוררים .  שנועד להשגת דיוק עובדתי" בילוש"מעין תהליך 

and more factual mystery".80 

השורה התחתונה לטיעון של וויטמן הינה שהגם שסטנדרט הספק הסביר נועד במקור להקל על השגת 

בנת מושג הספק הסביר ה, הרי שמצד שני, רית למושבעיםהרשעות בכך שהוא אפשר נוחות מוס

עשוי דווקא לתרום , חיפוש אחר אותה הנוחות או הלגיטימציה המוסרית של ההחלטהבמונחים של 

הדרישה לרמת דיוק עובדתית גבוהה פועלת בד בבד עם הדרישה לנוחות .  להעלאת רף ההרשעה

ורך להיזהר מפני האחריות המוסרית הנלווית המחויבות לחקר האמת ותכיפות תחושת הצ.  מוסרית

ככל , על כן  81.ניצבות יחדיו בבסיס המחויבות של מערכת המשפט להגנה על חפים, להרשעה שגויה

במנותק מן האספקט של הבטחת , שהדיון בסטנדרט הספק הסביר מתרכז בתכליתו האפיסטמית בלבד

 הפרשנות מחטיא, ש המטרה הנתלית בוהרי שמעבר לכך שהסטנדרט נכשל במימו, הנוחות המוסרית

   .נדבך חשוב ומרכזי במחויבות להגנה על חפים

של  המנסה לברר את פשרו של המובן החזק, תובנה זו מהותית במיוחד לתיזה של העבודה הנוכחית

נוחות המוסרית אינה נבחנת במשפט ה. בפרט המחויבות הראשונה ושל להגנה על חפים המחויבות

                                                           
78
 .'פסקה ה, לעיל 7.6.7הדיון המפורט בפרק ' ר 
79

 Whitman , 5, 9לעיל הערה  ."This makes it unsurprising that our law should find itself in a state of confusion 

today.  We are asking the reasonable doubt standard to serve a function that it was not originally designed to 

serve, and it does its work predictably bad". 
80
 .81, שם 
81
 .74, שם 
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הרעיון של אידיאל הנוחות , יחד עם זאת  82.ו בדרך כלל במונחים התיאולוגיים של העברהפלילי של ימינ

ידי וויטמן מאפשרת -הפרספקטיבה המוצעת על .כפי שהודגש לאורך העבודה, המוסרית שריר וקיים

לפתח הגדרה של המחויבות להגנה על חפים המשלבת בין הפונקציה האפיסטמית לבין פונקציה של 

:  מחויבות הראשונהמובן החזק לל ההגדרה המוצעתאלו המונחים שביסוד .  ת המוסריתמימוש הנוחו

במונחי  ,השוויון וההגינות בהטלת סיכוני המשגה, האבחנה בין סוגי הסיכון הכרוכים בהרשעת שווא

והיושרה  הריסון העצמי ,חובת הזהירות ,האחריות האישיתוהאלמנט של  ;תורת הצדק של רולס

 .  "יקנאמנות לערך המצד"הונחי במ, השיפוטית

דרישת הבטחון האפיסטמי ודרישת הנוחות המוסרית ככלים שלובים אני סבור שנכון לראות את 

הוא .  לטיבו של הסטנדרטיחס בחשובות נובעות מסקנות  ךמכ.  לעניין עיצובו של סטנדרט ההכרעה

הוא אינו מיועד לקיים שליטה אפקטיבית ביחס כזה או אחר של סיכוני ;  איננו סטנדרט נוקשה ואחיד

הוא משמש כאמצעי להקטנת הסיכון להרשעת ;  של המחויבות המוסרית טיבההוא מבטא את ;  משגה

שר לרמת אך גם לאבחנה בין הסיכון שלגיטימי לחשוף בפניו את הנאשם לבין סוג הסיכון שללא ק, חף

הבנתו כסטנדרט בעל מטען של אחריות מוסרית אישית מחייב גם .  לגיטימי-נתפס כבלתי, הסתברותו

.  כציווי להליך דליברטיבי מודע ומכוון המדקדק בקיומו של הספק, את כריכתו במחויבות המוראלית

מחויבות ה תואמת את הבנת" כלים שלובים"ה זו של הפונקציות הנתלות בסטנדרט ההכרעה כיראי

ק כללי מאובחן לבין ספ/האבחנה בין הספק הגלוי:  צוקרמן' רופפה של המשגהראשונה בהתאם ל

סובייקטיבי ביחס -והרכיב הנוסף של חובת המאמץ ודרישת השכנוע הפנימי ,שאיננו גלוי לנוכח הראיות

אלא גם , עהיחס שבין הפונקציה האפיסטמית לבין הנוחות המוסרית איננו קבו  .ו של הנאשםתלאשמ

באופן טבעי נחלשים ההיסוסים והחששות , ככל שרמת הבטחון האפיסטמית גוברת.  הוא דינמי

שביניהם קיימת השפעה הדדית " הכלים השלובים"זוהי המהות של תפיסת .  ולהיפך, המוסריים

 . זהו ביטוי נוסף לייחודו ולמורכבותו.  ההשפעה הזו גלומה בסטנדרט הספק הסביר.  מתמדת

החיפוש אחר הנוחות , מצד אחד:  פונקצית הנוחות המוסרית אף היא בעלת אופי דואלי, וףלבס

חובת ריסון עצמי , האחריות המוסרית הנלווית להכרעההתמודדות גלויה ומודעת עם  חייבהמוסרית מ

הנוחות המוסרית תוחמת את גבול , מצד שני.  והקפדה להפרכת כל אפשרות חפות קונקרטית, וזהירות

בכך .  הטלת סיכוני המשגה הנותרים דוחה הססנות אקססיבית ומאפשרת את, בותריות והמחויהאח

 .היא מספקת לגיטימציה מוסרית חיונית להרשעה לנוכח חוסר וודאות אינהרנטית

עם המעבר להליך האדברסרי ונועד להסיט את  דרשסטנדרט הספק הסביר נ -ון לנגביין 'ג   5.5.5

 של התביעה ראיותשם לבחינת עוצמת ההדגש מבחינת הסברי הנא

הסבריו של לנגביין  הוצגו השני לעבודהבפרק .  ון לנגביין'ידי ג-פרספקטיבה היסטורית נוספת הוצעה על

 8290-ל  8690בין השנים במשפט המקובל אודות השינויים המשמעותיים שחלו בהליך המשפטי 

-שבו נדרש הנאשם להתעמת באופן בלתי (altercation)" ריב ישיר בין הצדדים"והמעבר מהליך של 

שבו ניצבו זה מול זה התביעה , אמצעי מול המאשים לספק הסברים לבין הליך אדברסרי מתוחכם יותר

בתקופה זו נקלטו בהדרגה רבים מן הכללים הפרוצדוראליים והראייתיים החולשים .  והנאשם המיוצג

                                                           
82

באופן ישיר לסוגיית  יםאין להתעלם מביטויים בפסיקת בתי המשפט בישראל השאולים מן המשפט העברי שאכן מתייחס 
-להבנת הספק הסביר במונחים של ציווי נפשינקשרים ביטויים אלו .  הכבדה המוטלת על השופט האחריות המוסרית

 . בהכרח רציונאלי באופן טהורדליברטיבי שאיננו 
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בניגוד לפרשנויות   83.ללים של דיות ראייתיתעל ההליך האדברסרי ובראשם הזכות לחקירה נגדית וכ

האינטלקטואליים והתיאולוגיים של סטנדרט הספק , שנבחנו עד כה שהתרכזו בשורשים הפילוסופיים

לנגביין גורס שכלל הספק הסביר היה .  הרי שהסברו של לנגביין הוא הרבה יותר פשוט ומעשי, הסביר

ת הקייס של עוצמלהעמיד למבחן אובייקטיבי את  שאפשר לסנגוריה, דרוש כדי לבטא סטנדרט אחיד

גיבוש סטנדרט .  על בחינת הסברי הנאשם" ריב הישיר"שהושם בהליך הדגש ן הלהבדיל מ, התביעה

הספק הסביר נבע גם מהכרה בחולשותיו של ההליך האדברסרי ובתמריצים לעוות או הסתרה של 

סטנדרט הספק הסביר נועד ש לנגביין טוען(.  "combat effect" –מה שלנגביין מכנה ה)במסגרתו האמת 

ת עוצמלכוון את תשומת לב המושבעים לנטל ההוכחה הכבד המוטל על התביעה ולמקד את השאלה ב

   84.הראיות שהובאו כנגד הנאשם

במיוחד לנוכח ההבהרה בכל , הגישה נדמית פשטנית משהו.  דעתו של לנגביין ראויה לאזכור כהשלמה

ם כי משך שנים קודם לכן כבר רווחו ביטויים שכוונו בבירור להדגשת הדרישה המחקרים ההיסטוריי

וודאות "ועד ל "satisfied conscience" -וה "full satisfaction" -מ)לרמת הוכחה גבוהה מצד התביעה 

גישתו של לנגביין נתקלת בקושי גם לנוכח העובדה שעליה הצביע מוראנו כי הסטנדרט "(.  המוראלית

במגמה לסייג את טיעוני ההגנה שנסמכו על עקרון ההגנה על , אשונה דווקא מטעם התביעההוצג לר

 85,גישתו של לנגביין תואמת את ההנחות של מיי ושל וויגמור  .חפים ועל הדרישה לזכות לנוכח ספק

 .נדמה שאין בה כדי לספק הסבר שלם הסקירה שלעילאלא שלאור 

 המקורות ההיסטוריים של סטנדרט הספק הסבירסקירת מעיקריות תובנות   5.5.5

 :מן הסקירה ההיסטורית נובעות מספר תובנות עיקריות

הסקירה  - והטווח שבין הספקנות לבין שביעות הרצון" מטען האינטלקטואלי"מורכבות ה .א

.  זיקה בין השיח הפילוסופי הכללי אודות רכישת הידע לבין השיח השיפוטיההיסטורית מלמדת על 

הזיקה .  השפיע באופן משמעותי על התפתחותו של סטנדרט הספק הסביר, במלוא מורכבותו, זהשיח 

מושגי .  לי לבין המונחים המשפטיים ופרשנותם ממשיכה להתקיים כל העתאבין השיח האינטלקטו

הוודאות המוראלית וההוכחה מעבר לספק סביר לא נועדו לספק נוסחה אחידה או פתרון מעשי מדיד 

 .הם נועדו לבטא פתרון מושגי של דרך ביניים מעשית.  וודאות אינהרנטית-ההכרעה בתנאי אילבעיית 

מחזוריות נובעת מן המגבלות ה.  מחזוריותבאינטלקטואלי מתאפיין בהיבט הזה -השיח התרבותי

" סיבתיות", "וודאות", "הוכחה", "אמת"מושגים כגון התחבטות במשמעותם של האנושיות ומן ה

המטילות ספק  "ספקנות אקססיבית"אליות ווהמחזוריות מתחילה בקריאות תיגר אינטלקט.  ב"כיוו

במסגרת התיאוריה  אמינה ומספקת" הוכחה עובדתית"ל -וממילא השיפוטית  -מרה האנושית ובי

עצם הלגיטימיות של חקר העובדות במשפט שר לקספקנות זו מעוררת שאלות קשות ב  .האמפרציסטית

הספקנות  השיח המשפטי הפרקטי אינו יכול להכיל את.  היא מייצרת משבר.  והענישה על בסיסו

מושגי , מבחינה היסטורית.  היא מערערת את עצם הלגיטימיות שלו.  מסיבות ברורות הקיצונית

התפתחו על רקע משבר אינטלקטואלי לנוכח  "ההוכחה מעבר לספק סביר"ו" ראליתהוודאות המו"

 .קע התלבטויות קשות ביחס לתוקף מושגי ההוכחה והוודאותהספקנות ההומאניסטית ועל ר

                                                           
83

 JOHN H. LANGBEIN, THE ORIGINS OF ADVERSARY CRIMINAL TRIAL, 172 (2003) 
84
 .765-766, שם 
85
 .לעיל 40הערה ' ר 



322 
 

דרך ללא  לאהיא מובילה  .היא איננה ישימה לאורך זמן ספקנות האקססיבית מייצרת משבר אךה

המשבר הספקני מאתגר דפוסי חשיבה ומנהג .  מציעה אלטרנטיבה מעשית מאחר והיא אינהמוצא 

התפתחות זו חותרת לתקף מחדש את מושגי . ומתמרץ התפתחות אינטלקטואלית במענה כלפיו

הספקנות האקססיבית , במגמה זו.  כחה ואת הלגיטימיות שלהם במונחים ולצרכים פרקטייםההו

הספקנות הקונסטרוקטיבית מכירה במגבלות של   ".ספקנות קונסטרוקטיבית"מתחלפת בהדרגה ב

חוסר היכולת להגיע לוודאות מוחלטת מדוחה את הרעיון לפיו  אך, רכישת הידע  המוחלט מצד אחד

 81 -וה 82 -במהותה האבחנה שבוססה במהלך המאות ה זו.  שלא ניתן להגיע לרמת ידע מספקת נובע

שמתוכה צמח סטנדרט הספק זו המגמה . כחלק ממגמה פילוסופית רחבה Realms of knowledge -בין ה

, פתרון תקףהמציעה ביניים הדרגת  את: האינטלקטואלי הבסיסי שהוא מייצג זהו המטען. הסביר

 .  מתוך מודעות לכך שהוא איננו מושלם, "מיטב האפשריה"במונחי 

השלב הבא בתהליך המחזורי מגיע לאחר עשרות שנים של שימוש שגור במונחים שהוצעו במגמה  של 

ת א"  להציל"מלכתחילה המונחים נולדו מתוך משבר ונועדו . הספקנות הקונסטרוקטיבית ולאורה

קונפליקט ואספירציה למאמץ מעשי  במקור מונחים ביטאוה .הספקנות העמוקה ןהשיח ולחלצו מ

יח אחר שהמונחים נקלטים אל השל( בעיקר של שפארד)כפי שמדגימה הסקירה ההיסטורית . מירבי

ההפנמה כי המונחים מכילים .  הם מייצרים דינמיקה אחרת, יומי לאורך זמן-ונעשה בהם שימוש יום

הפרשנות והיישום של אותם המושגים מתרחקים מן הרעיון .  ורכבותו של הקונפליקט נשחקתאת מ

בשלב זה הספקנות מתחלפת  ".שביעות רצון"השלב השלישי בתהליך המחזורי הוא תהליך של . המקורי

.  אידיאלי( כמעט) המונחים שפותחו כדי לרכך את הספקנות האקססיבית מוצגים כפתרון. בבטחון

כחלק ממגמה זו התכלית הבסיסית של חקר האמת .  נחלשת ,הן האפיסטמית והן המוסרית ,הספקנות

.  גובר באופן משמעותי הבטחון בשימוש בכלים לוגיים להשגתה של וודאות מספקת. מועלה על נס

נעה לכיוון תכלית המימוש האפקטיבי ביותר של , באנטינומיה היסודית של ההליך הפלילי, המטוטלת

ניכר שינוי בדגש לאורך זמן . תנאים ונטלים, של הספק נוספים סייגים" סבירותו"אל דרישת  . הענישה

שביעות הרצון קוראת .  הנטייה לספקנות כהלך נפש כללי נדחית.  על אופן יישומו של סטנדרט ההכרעה

 הדעת לעניין ההכרה-להצרנה שתכליתה צמצום משמעותי של גדר שיקול, אחידותהשליטה והגברת הל

 .  בקיומו של ספק

בהדרגה היא   .כך גם שביעות הרצון, כפי שהספקנות האקססיבית איננה ישימה לאורך זמן, לבסוף

.  אם לנוכח תוצאותיה ואם מבחינה אינטלקטואלית, נחת וחושפת עצמה לביקורת-מעוררת אי, נשחקת

" מחזוריות השיח" הצגת תיאוריה זו של.  היא מובילה באופן מחזורי למשבר האינטלקטואלי הבא

שכן לעולם הן דרות זו , ערכית בין התפיסות-אין הכוונה להציע אבחנה גורפת וחד.  הינה כמובן פשטנית

, במגמות כלליותניתן להבחין על -ממבטאך אני סבור ש.  לצד זו בהבדלים של דומיננטיות ושל דגש

 .תקופתיות

מן הספקנות העמוקה של המאה , מחזוריות  מעין זומן הסקירה ההיסטורית ניתן להיווכח בפועלה של 

 82 -ההוכחה והוודאות המוראלית במאות ה, דרך תיקוף מחודש אך זהיר ומסויג של מושגי הידע, 86 -ה

-שבעקבותיהם התחזקו מחדש לאורך זמן הבטחון ביומרות של המסורת הרציונאלית, 81 -וה

אפיסטמי הגובר צמצם מאד את הספקנות הבטחון ה.  ציסטית של חקר העובדות במשפטאמפירי

ואל תוך  70 -אפשר שניתן לזהות מגמה מחזורית דומה בשיח האינטלקטואלי של המאה ה.  וההיסוס

תנודתיות זו השפיעה באופן ישיר על השיח המשפטי האקדמי ובאופן עקיף על השיח .  78 -המאה ה
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 לרבות, חס למושגי רכישת הידעהתאפיינה במגמה אקדמית ספקנית בי 70 -המאה ה.  השיפוטי

הביקורת מן הפרספקטיבה של הפסיכולוגיה  86;הריאליזם המשפטי של חציה הראשון של המאה

 87;הקוגניטיבית על הכשירות האנושית לקביעת היסקים עובדתיים וההדגשה של הטיות חשיבתיות

צמה והע  88.משבר האינטלקטואלי החמור של הפוסט מודרניזם והגישה הביקורתית למשפטהו

אולם אין ספק שהן , הגישות האלו וגישות נוספות לא היתה אחידה מצדוהנחרצות של קריאת התיגר 

כדי הצגת איום של ממש כלפי אתגרו באופן משמעותי את מושגי השכילה הפרקטית של משפטנים עד 

ל כך קריאת התיגר עודדה את השיח המחודש החשוב כ . השיח המשפטי המקובל והלגיטימיות שלו

 New Evidence -בתפיסות היסודיות של ההוכחה המשפטית והכללים החולשים עליה במסגרת גל ה

Scholarship. ספקנות "ב ,ככלל, גמה חשובה זו בשיח המשפטי האקדמי מתאפיינת שובמ

היא .  והספקנות האקססיבית מצד שני, הקוראת להדיפת שביעות הרצון מצד אחד" קונסטרוקטיבית

יתר -ות מחדש ובמושגים מורכבים יותר את שביל הביניים המושגי בין תמימות או בטחוןלהתו שואפת

בד בבד עם , ער יותר לבעייתיות, היא חותרת לפיתוחו של שיח גלוי יותר  89.מעשית-לבין ספקנות בלתי

 האקדמיזו הנקודה על פני המחזור שבה מצוי לדעתי השיח .  הדיפה נחרצת של הספקנות האקססיבית

לבין הביקורת , בטווח שבין שביעות הרצון המאפיינת תדיר את סוכני מערכת המשפט)ימינו  של

ממגה זו נובעת גם מערכת (.  המבטאת לא פעם ספקנות עמוקה ואף רדיקלית, האקדמית החיצונית

 .ההנחות שביסוד הניסיון ללבן ולהמשיג את עקרון ההגנה על חפים בעבודה זו

סטנדרט ההכרעה כמושג שפותח ונועד להכיל את הדילמה של  להבנתתקשר אפיונה של מחזוריות זו מ

בטא את המחויבות של שיטת המשפט המנווטת במיצר מסוכן מהוא .  השפיטה הפלילית ומורכבותה

שתי מפלצות הים  -שמצדו האחר " כריבדיס"שמצדו האחד לבין " סקילה"כשהיא צריכה להתחמק מ

היתר לבין -לנווט בין שביעות הרצון ובטחון;  של אודיסיאוס המיתיות שאיימו לכלות את ספינתו

הבנה מוצעת זו של סטנדרט הספק הסביר מובילה לדחיית גישות המגלמות   90.ספקנות האקססיביתה

יתר ביחס לפרשנותו ולהפעלתו והמבקשות לתלות בעצם יישומו את הצלחת שיטת המשפט -נוקשות

היא מבהירה שאתגר הניווט בנתיב .  הגנה על חפיםבהגשמת אחריותה ואת מיצוי המחויבות ל

חשוב להבין שהאתגר הקשה אינו .  ההתחמקות מסקילה ומכריבדיס מתעורר מחדש בכל תיק לגופו

 .ורט אלא משתקף מתוכנפתר באימוץ הסטנד

סטנדרט הספק   - על כן הוא נתון ליישום שאיננו אחיד, הסטנדרט מבטא דואליות מלכתחילה .ב

הוא מבטא את המחויבות להגנה .  יסודו את שתי התכליות היסודיות של ההליך הפליליהסביר מכיל מ

היעדר הנגישות של הוודאות  את בה בעת וא מבטאהעל חפים ואת השאיפה להגשמתה המירבית ו

, חתירה לרמת הוודאות הגבוהה ביותר שתתכן מצד אחד:  הוא מבטא מלידתו מסר דואלי.  המושלמת

המסר  לנוכח.  הדגשה כי וודאות זו איננה מוחלטת ולכן הכרחי לסייג ולהדוף ספקנות אקססיבית
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אולם , ת חשיבותו ולא את כוחועמימותו אינה שוללת לא א.  הוא איננו נתון ליישום אחיד, דואליה

סטנדרט . מחויבות ולא רף מוחשי, לשם כך יש להבין כי סטנדרט ההכרעה מגלם עקרון ולא פתרון

אלא את , אינו מגדיר או מקבע את רמת ההגנה על חפים בשיטת המשפטכשלעצמו  ספק הסבירה

הדעת המופעל -לשיקול, יישומו עשוי להשתנות בהתאם למגמות.  הרעיון הכללי של המחויבות כלפיה

כי העקרון הגלום בסטנדרט  אמחישפרק הבהמשך .  הקשרים שונים מעבר ביןבאופן קונקרטי ואף ב

סיטואציה :  הספק הסביר עשוי לקבל משמעות מעשית שונה גם בהתאם לאופיה של מערכת הראיות

בין הערכות של סיטואציה של הכרעה ;  אות המחייבת הכרעה בעניין מהימנותגרסשל עימות בין 

סיטואציה של הסתמכות על ראיות ;  סיטואציה של הערכת משקלם של שקרי נאשם;  מומחים

רעיון ההוכחה מעבר . ב"כיוו, סיטואציה של הערכת אפשרות הטעות של עדים מהימנים;  נסיבתיות

ים עשוי, אבל הסטנדרט עצמו והמסר הדואלי שהוא מכיל, לספק סביר יהיה נוכח בכל הכרעה כזו

והדרישה , רעיון הוודאות המוראלית מצד אחד.  להתבטא באופן שונה בכל אחת מן הסיטואציות האלו

 .דרים זה לצד זה בגדרו של הסטנדרט -לממשות ולמשקל הספק מצד שני 

ישנה חשיבות  -מוסרית ככלים שלובים הנוחות ההתכלית של בטחון אפיסטמי והתכלית של  .ג

המסקנה בעניין הדואליות של הסטנדרט במובן .  יימס וויטמן'ג תיזת הנוחות המוסרית שלרבה ל

אלא , ההבנה כי תפקידו של הסטנדרט איננו אפיסטמי גרידא, לעומת זאת.  נחת-האפיסטמי מותירה אי

פרשנות זו גם .  מאפשרת פרשנות קוהרנטית יותר, שחשיבותו בתיחומה של האחריות המוסרית וטיבה

בסטנדרט הספק , יולוגבהיבט האפיסטמ.  לעקרון ההגנה על חפים חזקהמובן המשגת התואמת את 

ובכל זאת ניתן לבסס דרישה לדרגת , הסביר גלומה ההכרה בכך שוודאות מוחלטת איננה בהישג יד

הלגיטימיות במונחי הנוחות המוסרית מגדיר הסטנדרט את .  לצרכים מעשיים, הוכחה גבוהה במיוחד

סטנדרט ההכרעה מגדיר קיומה של .  אבחנה בין סוגי הסיכון על יסוד, של הטלת סיכוני המשגה

מחויבות זו היא למאמץ דליברטיבי לבחון את הראיות .  אפיסטמית-ולא רק לוגית מוסריתמחויבות 

לדקדק בבחינת ; מנקודת המבט של הנאשם ותוך מתן מלוא המשקל לאחריות שלא לטעות בהרשעת חף

מקנה הסטנדרט , מצד שני.  יומרהמגבלות ה  מלאה ומתוך כיבוד ושרהלנהוג בי;  קיומו של ספק מוחשי

קריטריון מתוך נאמנות ל -גם לנוכח סיכוני המשגה הנותרים  -לגיטימציה ותוקף מוסרי להכרעה 

 .  על שני חלקיו, הנוחות המוסרית

ההבנה כי סטנדרט הספק הסביר מתבטא בשתי פונקציות  אלו הפועלות ככלים שלובים מאפשרת  

הגנה על חפים בגדרה של המחויבות עקרון ה לשהיא תואמת את המובן החזק :  סקנות חשובותמ

היא מבהירה שוב שסטנדרט הספק .  ידי צוקרמן-הראשונה ותומכת בשני רכיבי המבחן שהוצע על

היא הודפת ומסייגת .  ולא לפתרון תוצאתי או אחיד, הסביר הוא ביטוי לרעיון של אחריות מוסרית

היא מחייבת לסייג את שביעות ".  כשלונו של הסטנדרט"ביקורת כגון אלו של לאודן בהתייחס לטיעוני 

הנוחות המוסרית לצורך .  הרצון בכל הנוגע למימוש ההגנה על חפים על יסוד מימושו של הסטנדרט

 רמת ההגנהכלפי , עצמית וחיצונית -תיקוף הלגיטימיות של ההכרעה אינה צריכה למנוע בקורת מתמדת

מסקנה אחרונה זו רלוונטית במיוחד לעניין ביסוס חשיבותה של .  על חפים שמפגינה המערכת

השורה התחתונה  . המחויבות לפיקוח לגילוי טעויות ותיקונן ,המחויבות הרביעית המוגדרת בעבודה זו

 היא שסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר אינו מספק ערובה אפיסטמית כפי שהוא מהווה כלי לביטוי

הוודאות -ולתיקוף הכרעותיה ותוצאות השפיטה בתנאי אי, ערך המחויבות של המערכת מצד אחד

 .מצד שני, שבהם היא פועלת
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בסטנדרט נתלים לעתים פירושים ותכליות זרות למקורותיו ולתפיסה הרעיונית שלאורה  .ד

הרווח נוטים  שפטיבשיח המש יווכחמן העיון במקורותיו של סטנדרט הספק הסביר ניתן לה -עוצב

כוונתי היא בעיקר .  לתלות בו פירושים ותכליות שהינן זרות לתפיסה הרעיונית שלאורה עוצב לעתים

חלק .  ממשית בהקצאת סיכוני המשגה-ולניסיון לתלות בו פונקציה של שליטה מעשית לחתירה להצרנה

פרק המשך ייסקרו ב, 70 -שעוררו דיון מעמיק מאד במהלך חציה השני של המאה ה, מן הניסיונות הללו

טיעונו של לארי לאודן שהוצג בפירוט בפרק הקודם מבוסס על תלייה מפורשת של תכליות אלו .  זה

, המוצאת תימוכין בעיון במקורותיו ההיסטוריים, הבנתי את המחויבות הראשונה.  בסטנדרט ההכרעה

ביר לא פותחו מתוך ניסיון מושגי הוודאות המוראלית וההוכחה מעבר לספק ס.  הינה שונה בתכלית

אורך ההיסטוריה נכח הביטוי נם לאמ.  להגדיר את המחויבות להגנה על חפים כשיעורים כמותיים

 ,במימרות הללו נעשה שימוש תדיר אך יש להבינן כמשל.  הסימבולי לעקרון ההעדפה במונחים כמותיים

בבסיס עיצובו של סטנדרט . כמשפטי תנאי היפותטיים ולא כגילום של יחס שיעורי משגה ממשי

ובטיבה של האחריות , רציונאל הדבק בטיבה של הוודאות המתאפשרת:  ההכרעה עמד רציונאל אחר

משני הרציונאלים הללו נבע .  אינהרנטית וודאות-והמחויבות המאפשרת נוחות מוסרית גם לנוכח אי

הן לדרגת הידיעה הגבוהה  - עיצובו של סטנדרט ההכרעה כביטוי למחויבות קונקרטית בכל מקרה לגופו

מותנה של האחריות המוסרית של השופט או -והן למימוש בלתי;  ה מותירה ספק סבירנשאי, ביותר

 .  דינו הוא מכריעאת ש םהמושבע כלפי האד

שהרעיון של תיקוף שיעור מסוים תפיסה פילוסופית סטנדרט הספק הסביר עוצב במונחיה של , להבנתי

זו איננה הוכחה , זו איננה וודאות מוראלית  91.זר לה לחלוטין, וד ערכי תועלתעל יס, של הקרבת חפים

אלא אלו מודלים שונים בתכלית להתמודדות עם בעיית סיכוני המשגה , מעבר לספק סביר

איננה , לאסטרטגיית ההכרעה בתום המשפט, המחויבות הראשונה.   האינהרנטיים להליך הפלילי

אלא מחויבות לאבחנה בין שני סוגים מובחנים , ימת של סיכוני המשגהלפיכך מחויבות להתפלגות מסו

כלפי הסוג השני אין מערכת .  כלפי הסוג האחד המחויבות היא לחסינות מוחלטת.  של סיכוני משגה

 .  במסגרת המחויבות הראשונהלהגן ( או מסוגלת)המשפט מחויבת 

מאחר  -ונתונה למגמות רמת ההגנה על חפים שמייצר סטנדרט ההכרעה היא דינמית  .ה

;  וסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר מכיל את הדילמה של ההכרעה הפלילית ונושא מסר דואלי

מאחר ומרגע הצגתו שימש הגרעין הרעיוני שבבסיסו גם ככלי רטורי לביטוי בה בעת הן של רמת 

הוא מושג הנתון  הרי שבאופן בלתי נמנע, המחויבות הגבוהה להגנה על חפים והן של ההכרח בסיוגה

בין מונחי הוודאות גמישות זו מצוי במגמת המעבר אחד המאפיינים הבולטים ל.  ליישום גמיש ודינמי

ספק סביר לפי עמדת מוצא זו הינו כל ספק שאדם סביר נכון ) universal assent -המוראלית והתביעה ל

אלא , כפשוטו "ספק"תפקת בהשקפה שאינה מס)" לגיטימי"לבין מגמת סיוגו של הספק ה (להכיר בו

רמת הדגש ביישום סטנדרט ההכרעה .  (למחלוקת ביחס לרמת הממשות והמשקל של הספק כרמותירה 

לעומת , ת הקייס שהיא מציגהעוצמבין דרישת ההוכחה המקסימליסטית כלפי התביעה ובחינת 

, תונה לשיקול דעתהיא נ.  איננה אחידה, הדרישות ביחס לטיבו של הספק שעולה בידי ההגנה לעורר

היישום והבדלי הדגש עשויים לבוא לידי ביטוי גם . בשלב היישום של הסטנדרט, הלכה למעשה

                                                           
91

במונחים כמותיים  פירוש סטנדרט ההכרעהאפילו העמדה התועלתנית הקיצונית של וויליאם פיילי לא קידמה את  
מעשי של הגנה על חפים במערכת החייבת לממש באופן אפקטיבי את תכלית הלחימה -אלא כביטוי פרקטי, וגדריםמ

 .בפשיעה
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גם מתוך נאמנות , רמת ההגנה על חפים, אם כך  92.באמצעות הרטוריקה של הצגת הראיות והעובדות

 .  איננה רמה קבועה ואחידה, לסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

 93עבודהתח הוליאן בפ'ר אינו פותר את הדילמה הנצחית שהוצגה מפי הקיסר גסטנדרט הספק הסבי

הבנה זו אינה צריכה . זו דילמה שעל בית המשפט להתחבט בה בכל פעם מחדש.  אלא מבטא אותה

זו הבנה שלא קיימים כלים אנאליטיים .  אלא להיפך, להוביל לתסכול או לבקורת כלפי הסטנדרט

לרבות ההתחבטות בדילמה , מוסרית הנלווית לשפיטה-שיכולים להחליף את האחריות האישית

נמנעת באשר ליחסיות -בכך אנו שבים אל המסקנה הבלתי  .הכרעה פלילית באשר היאהכרוכה בכל 

להפגין עשויה שיטת משפט .  ההכרחית בהגשמת ההגנה על חפים גם מתוך נאמנות למחויבות הראשונה

רמת נאמנות גבוהה יותר או פחות לעקרון ההגנה על חפים גם מתוך נאמנות למחויבות לאסטרטגיית 

 .מובן החזק לעקרון ההגנהההכרעה ואף ל

סכם את א -סיכום מושג הספק הסביר והמחויבות הראשונה לאור הניתוח ההיסטורי  .ו

צודק לארי .  מסקנות הניתוח ההיסטורי בהתייחס לאותם הציטוטים הממחישים שהובאו בראש הפרק

, לדעתי, שגויה היאאך ,  "No canonical notion of reasonable doubt is on offer"לאודן בטענתו לפיה 

 יגישת.  אחיד שכזה" מובן קנוני"זהו מצב בעייתי וכי על סטנדרט ההכרעה להתבסס על  כימסקנתו 

, המחשבה, הספק הסביר הנו מושג שעיקרו בתחום ההרגשה:  ""ציטוט מפיו של לינדנטראוסלתואמת 

רום 'תו החשובה  של השופט גערהלו, "מכל מקום אין הוא מושג מוחשי... ההגיון הבריא, הסבירות

סטנדרט ההוכחה .  "Ambiguity, indefiniteness, vagueness and equivocation are ever with us":  פרנק

פים והמגדיר את המחויבות הביטוי המובהק והשגור ביותר לעקרון ההגנה על ח ,מעבר לספק סביר

מספק , כשלעצמו, הוא אינו.  והמוסריתממשיג את הרעיון במלוא מורכבותו האפיסטמית  ,הראשונה

והוא אינו מונע את , בראש וראשונה, מחליף את האחריות האישיתהוא אינו .  פתרון או מבטיח אותו

 .הצורך בביקורת

 הגדרות קלאסיות במשפט הפוזיטיבי -סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר  5.5

עמדות אלו אינן .  ין הפוזיטיבילסטנדרט הספק הסביר בדמספר הגדרות קלאסיות  אפנה כעת לבחון

בפסיקתה של כל מדינה מצויות מאות התייחסויות .  ממצות את פרשנותו של הסטנדרט במשפט הנוהג

מגוונות המציפות התלבטויות וגישות שונות ביחס לאופן הבנתו של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק 

ן נותרות בגדר התבטאויות ההתבלטויות לאו דווקא זוכות לדיון ממצה ופעמים רבות ה.  סביר

ההשקפות השונות לא בהכרח מתכנסות לכלל מובן .  הוק המציגות השקפה כזו או אחרת-שיפוטיות אד

בכל שיטת משפט בולטים מספר מצומצם של פסקי דין שהיו לנכסי צאן , בכל זאת.   אחיד וקוהרנטי

חזור ולהיתלות כייצוג נאמן ניסיונות לביאור סטנדרט ההכרעה שבהם נוהגת הפסיקה ל ואל.  ברזל

דעת לעניין יישומו -הגדרות אלו מותירות עמימות ומרחב משמעותי של שיקול . ומחייב של מובנו

                                                           
92

לא זו בלבד .    ממלא הנרטיב תפקיד מרכזי עוד יותר( לעומת הכרעות לא מנומקות של מושבעים)בהכרעות דין מנומקות  
את ) כדי להשפיע ולשכנעאלא שהם גם נזקקים בעצמם לנרטיב , מאלמנטים נרטיביים מושפעיםשהשופטים עשויים להיות 

 (.הציבור הקורא את פסקי הדין וכן את ערכאת הערעור
93

 "[O]h, illustrious Caesar!  If it is sufficient to deny, what hereafter will become of the guilty?".   פנייה שאליה
לפרק הראשון  8הערה ' ר  ."?f it suffices to accuse, what will become of the innocent[I]" :וליאן'השיב הקיסר ג

 .לעיל
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ניתן לזהות אותן כנקודת .  לאסיות הללו לרוב אין עורריןעל ההגדרות הק.  המעשי של הסטנדרט

 .המוצא העקרונית של השיח הרווח

 אנגליה  5.5.5

ההתבטאות המפורסמת ביותר והמצוטטת לרוב ביחס למהותו של סטנדרט ההכרעה הפלילי במשפט 

 8942:94משנת  Miller v. Minister of Pensionsהאנגלי הינה מפיו של הלורד דנינג בפרשת 

"It need not reach certainty, but it must carry a high degree of probability.  Proof 

beyond a reasonable doubt does not mean proof  beyond the shadow of doubt.  The 

law would fail to protect the community if it admitted fanciful possibilities to deflect 

the course of justice.  If the evidence is so strong against a man as to leave only a 

remote possibility in his favour which can be dismissed with the sentence 'of course it 

is possible, but not in the least probable', the case is proved beyond reasonable doubt, 

but nothing short of that will suffice". 

בפרשה ידועה אחרת הדגיש  .וגם מסויגת יותר ,גישתו של הלורד דנינג היתה מורכבת יותריש לציין ש

ושאף בגדרה של דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר , סטנדרט ההוכחה איננו סטנדרט אבסולוטישדנינג 

לשאלה זו אתייחס באופן מפורט   95.בהלימה לחומרת העבירה, תתכנה דרגות שונות של הוכחה

 .בהמשך

היא מבטאת סנטימנט יותר שנוכל להתרשם , אם נתמקד במובאה הקלאסית המצוטטת מפי דנינג

, אלא שהיא נתלית, לא זו בלבד שהיא מכילה את הדילמה שביסוד ההכרעה הפלילית. מאשר הגדרה

ההדגשה כי וודאות מוחלטת : נסקרו לעילבמספר רציונאלים היסטוריים ש, בערבוביה ובהבדלי דגש

של , מוגדר-אם כי בלתי, של רף גבוה ומחמירהצבתו האמורפית ;  יד ועל כן אין לצפות לה-איננה בהישג

, כהכרח, כלילתו של ציווי לדחייתה -המוטיב המודגש  ;("nothing short of that will suffice")הסתברות 

הגדרתו של .  אגב כך( ה המקלהגרסתדווקא ב)וחיפוש אחר נוחות מוסרית ;  של הספקנות האקססיבית

  (."not… beyond the shadow of doubt" ,"fanciful possibilities")דנינג נזקקת לשימושים מטאפוריים 

את היא מרסנת .  "סביר"הדגשה שלא כל ספק הוא ספק ב  ,היא שואפת להגדרה על דרך השלילה

תחת השאלה מהו הספק הסביר היא מותירה שאלות פתוחות , בעיקר.  צפייה להוכחה אולטימטיביתה

מהן אותן אפשרויות ?  הנותרת ללא פירוש נוסף" של הסתברותדרגה גבוהה "מהי אותה : חדשות

 ".המסתבר"עם " הסביר"הגדרתו של דנינג גם מערבת את ?  דמיוניות או מרוחקות

                                                           
94
 Miller v. Minister of Pensions [1947] 2 All ER 372, 373-4. 
95

 "Many great judges have said that, in proportion as the crime is enormous, so ought the proof to be clear"  .
את בית הלורדים אימץ .  Bater v. Bater [1950] 2 All ER 458, 459.  בתיק אזרחי, דנינג כתב את הדברים אגב אורחא

  . Khawaja v. Secretary of State for the Home Office [1983] 1 All ER 765'  ר, ורשות שנים מאוחר יותרמפעמדה ה
 TERENCE ANDERSON, DAVID.  הדין האנגלי מכיר בקיומן של דרגות הוכחה משתנות במסגרת סטנדרט הספק הסביר

SCHUM AND WILLIAM TWINING, ANALYSIS OF EVIDENCE 243 (2
nd

 edition, 2005). 
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, "הוודאות המוראלית"מתרחקת כברת דרך מן ההמשגה הפילוסופית הקלאסית של  ה זוהגדרלדעתי 

ההגדרה   96.אמץ לסיוגו של הספק הסבירותואמת דווקא את המגמה של מ, ברוח סקירתה של שפירו

דרך השלילה היא מעתיקה -באמצעות ההגדרה על.  איננה מתמקדת בדרישה ההוכחתית כלפי התביעה

.  של ספק( אמורפיתכשלעצמה )הנטל לבסס רמה כזו או אחרת הוא  -את הדגש אל הנטל שכנגד 

הינו המוטיב וטיב המודגש במיוחד מאחר שהמ, מעשית לא מבוטלתרטורית ולהעתקה זו משמעות 

השאלה הנותרת בעמימותה כעת איננה שאלת טיבה ודרגתה של . "מרוחקים"להדיפת ספקות 

היתכנות חפותו של של הספק או " מידת ההסתברות"ו" מידת הריחוק"אלא שאלת " הוודאות"

משקל ההמשגה של דנינג בוחרת לנקוט במונחים של רמת הסתברות ולא של יש לשים לב ש.  הנאשם

מתיישבת עם האבחנה בין ספק המעוגן בראיות , בקריאה מסוימת שלה, אם כי ניתן לטעון שההגדרה)

היתכנותו הקונקרטית /עיגונו/הנהרה זו של האבחנה בין משקלו(. לבין ספק תיאורטי או היפותטי גרידא

החזק של  המובןנה כאמור נדבך חיוני בהצעת הי" הסתברותו"או " מידת ריחוקו"של הספק לבין 

( ואפשר שהיא איננה מעוגנת כלל)היא איננה מעוגנת באופן ברור מספיק .  המחויבות הראשונה

 97.בהמשגה המשפיעה שהציע דנינג

אבן יסוד להבנתו של הספק הסביר במשפט האנגלי ושנקלטה גם אל המשפט  שהינההגדרתו של דנינג 

היא , אדרבא".  הספק הסביר"איננה פותרת את בעיית העמימות או היחסיות של מבחן  ,הישראלי

, תבמסגרת יחסיות זו שההגדרה מקדמ.  הנתון ליישום משתנה, מאמצת את הבנתו כסטנדרט יחסי

להבטיח את מימוש התכלית של שלטון החוק  במטרהסיוגם של ספקות נדמה כי הדגש בה מושם על 

הבעיה בהמשגה של דנינג הינה שחלף הותרת עמימות ביחס לדרגת  . וענישת עבריינים

" מרוחקים"הוודאות היא מותירה פתח רחב לצורך הדיפתם של ספקות בדרך של תיאורם כ/ההוכחה

 .לסטנדרט ההכרעה חזקהגדרתו של דנינג איננה מעגנת לפיכך מובן   98".הסתברות נמוכה-בעלי"או 

לעבר כובד הרמה וכובד המשקל של הספק שאותו מצליח עת הד-אלא מעבירה את הדגש ואת שיקול

המדגישה את , לעמדת מוצא נורמטיבית די מובחנת ,לדורות, זאת תוך הותרת הד ברור.  לעורר הנאשם

                                                           
96

, "קלים"כבר במשנתו של סטרקי לגבי הספק הסביר מצויים שורשי הגדרתו על דרך השלילה של ספקות שזכיר א 
 .לעיל 68הערה .  "remote conjectures" -ו "fanciful suppositions", "טריוויאליים"

97
את  חשוב להדגישאך .  כפיתוח נוסף של ההמשגה של דנינג, מקדם ישאותה אנ, לראות את הגדרתו של צוקרמןאמנם ניתן  

גם  גלאנוויל וויליאמס הציע . הסתייגות מסוימת מהגדרתו של דנינג להביעואף צוקרמן מצא , ההבדל המהותי בין ההמשגות
 It is, then, a question of degree:  some risk of convicting the innocent": ביאור מוצלח יותר של הדין הנוהג באנגליה

must be run.  What this means in terms of burden of proof is that a case need not be proved beyond all doubt. 

 The evidence of crime against a person may be overwhelming, and yet it may be possible to conjecture a 

series of extraordinary circumstances that would be consistent with his innocence- as by supposing that some 

stranger, of whose existence there is no evidence, interposed at the crucial moment and actually committed 

the crime,  when all the evidence points to the fact that the accused was alone on the spot, or by 

supposing, on a charge of murder, that the deceased died of heart failure the moment before the bullet entered 

his body.  The fact that these unlikely contingencies do sometimes occur, so that by neglecting them there is 

on rare occasions a miscarriage of justice, cannot be held against the administration of the law, which is 

compelled to run this risk"  .GLANVILLE WILLIAMS, THE PROOF OF GUILT 190 (1955) (הדגשות הוספו.)  
האבחנה בין סיכון משגה לנוכח ספק או :  ר בהמשגה של דנינגוויליאמס מבהירות את שחס ים צוקרמןההמחשות שמספק

כלומר שהסתברותה , גם אם קלושה, (במינוח של צוקרמן, perceptible)אפשרות לחפות המוצאת ביטוי בחומר הראיות 
 .והוא הסיכון שאין מנוס מלשאת בו, לבין סיכון משגה תיאורטי גרידא שאין לו כל משקל קונקרטי בראיות, נמוכה

98
, מוחלפת בשני מושגים עמומים כשלעצמם" הספק הסביר"לפיה עמימותו של מושג , ינסון'ביקורתם של מורטון והאצ' ר 

 The problem with this portion of the charge is that it is":  תוך עירוב בין שאלת ההיתכנות לבין שאלת ההסתברות

too complex.  It defines an amorphous term, 'reasonable doubt', by way of two other amorphous terms, 

'fanciful possibilities' and 'remote possibility', while contrasting possibility with probability… The charge 

might mislead the jury by leading them to thing that a high degree of probability of guilt is proof beyond a 

reasonable doubt"  .JAMES C. MORTON AND SCOTT HUTCHINSON, THE PRESUMPTION OF INNOCENCE 83-84 

(1987). 
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עשויה לאפשר ביטוי ממשי בשלב , נוכל לומר, הגדרתו של דנינג.  המחיר הגבוה של ספקנות מוגזמת

זהו הסנטימנט ש נדמה לי  99".רומיליסטית"יותר מאשר " פייליאיסטית"היישום להשקפת עולם 

 .המרכזי שהיא מבטאת

 ארצות הברית  5.5.5

סוגיית משמעותו של סטנדרט הספק הסביר הינה אקוטית במיוחד במשפט האמריקאי לנוכח 

האופן .  ההכרעה התכנסותם לשםידי בית המשפט בטרם -הפרקטיקה של הנחיית המושבעים על

כאשר מסקנה שיפוטית לפיה , שבו הונחו המושבעים נתון לפיקוח ערכאת הערעור המילולי המדויק

עשויה להוביל לקביעה כי הופרה זכותו של  סטתה הערכאה הדיונית מן המתחייב בהנחיית המושבעים

בזמן שאין אחידות  100.ההרשעהשל  הובמקרים מסוימים גם לביטול (due process)הנאשם להליך הוגן 

אם )ולנוכח קיומן של גישות שונות ביחס למידת הפירוט הדרושה , מוחלטת ביחס לתוכנן של ההנחיות

נוכל  הדיוןהרי שלצורך , מעבר להצגתן של חזקת החפות ושל דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר( בכלל

ההנחיה .  דה כיוםובמעמ 8150101ד וובסטר משנת "להתרכז בהנחיה הקלאסית של השופט שו בפס

ב בעשורים "וההסתייגויות ממנה בפסיקת בית המשפט העליון של ארה, המפורסמת מצד אחד

קושי בהכלת מלוא המורכבות של סטנדרט ההכרעה ההתלבטות ואת המחישים מ, האחרונים מצד שני

 .המופשטים לשפת יום יום ולמונחים מעשיים וישימיםהאידיאליים תרגום הרעיונות בו

 :כלשונה, תה הנחייתו המפורסמת של השופט שוזו הי

"[W]hat is reasonable doubt:  It is a term often used, probably pretty well understood, 

but not easily defined.  It is not mere possible doubt; because everything relating to 

human affairs, and depending on moral evidence, is open to some possible or 

imaginary doubt.  It is that state of the case, which, after the entire comparison and 

consideration of all the evidence, leaves the minds of jurors in that condition that they 

cannot say they feel an abiding conviction, to a moral certainty, of the truth of the 

charge.  The burden of proof is upon the prosecutor.  All the presumptions of law 

independent of evidence are in favor of innocence; and every person is presumed to be 

innocent until he is proved guilty. If upon such proof there is reasonable doubt 

remaining, the accused is entitled to the benefit of it by an acquittal.  For it is not 

sufficient to establish a probability, though a strong one arising from the doctrine of 

chances, that the fact charged is more likely to be true than the contrary; but the 

evidence must establish the truth of the fact to a reasonable and moral certainty; a 

certainty that convinces and directs the understanding, and satisfies the reason and 

judgment, of those who are bound to act conscientiously upon it.  This we take to be 

proof beyond a reasonable doubt". 

                                                           
99
 .לעיל 8.7פרק ' ר 
100

בהגנה החוקתית על זכותו של הנאשם שלא  ב"של ארה הכיר בית המשפט העליון ,לעיל 40הערה , Winship (8920)בעניין  
גם קודם לפסיקה זו היו .  לחוקה 84 -במסגרת התיקון ה ,להיות מורשע אלא כאשר אשמתו הוכחה מעבר לספק סביר

 .נתונות הנחיות המושבעים ביחס לסטנדרט ההרשעה לפיקוח ערכאת הערעור
101
 Webster v Commonwealth , 81לעיל הערה. 
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להבדיל , רעיוןהמעניין בניסיון ההגדרה הקאלסי של שו הוא בכך שהוא מבוסס על הצגה גלויה של 

הוא קושר את כלל .  הוא חותר להסביר את טיבה של המחויבות והאחריות וגדריה.  מנוסחת פתרון

מתיישב היטב עם הבנת הסטנדרט  התיאור.  הוודאות המוראלית מושגעם  באופן הדוק הספק הסביר

כהסבר , מספר מאפיינים נוספים בולטים בהגדרה של שו. ברוח סקירתה ההיסטורית של ברברה שפירו

הדגש המושם ; ההתייחסות לחובת שקילתן של הראיות בשלמותן: לרעיון להבדיל מהצבתו של רף

להבדיל , על מצב דעתו ועל רמת השכנוע של המושבע( ל מושג הוודאות המוראליתמטבעו ש)בהגדרה 

מצב ;  זקהגם אם ח, ההבהרה המפורשת כי אין ההכרעה מבוססת על הסתברות;  מסף ראייתי מוגדר

 ("satisfies the reason and judgment")מערב בין מימד אובייקטיבי רציונאלי , השכנוע שאליו כיוון שו

כפי שהדגיש לאודן , חסרונה של ההגדרה  (."to act conscientiously upon it …")פנימי -ומימד מצפוני

בכך שמתוך התמקדות במצב דעתו של המושבע היא , בביקורתו הכללית על סטנדרט הספק הסביר

 102.תלוי-הבלתי, אינה כוללת אמירה משמעותית ביחס למצב הראייתי האובייקטיבי

אולם , דומיננטית במשפט האמריקאי משך למעלה ממאה שניםהגדרה ההיתה ל ההגדרה של שו

כריכתו של רעיון הספק :  בעשורים האחרונים הסתייג בית המשפט העליון מן היסוד המרכזי שבה

המגמה המאוחרת במשפט האמריקאי כוללת שלושה אלמנטים   103.הסביר עם הוודאות המוראלית

הוודאות המוראלית על יסוד החשש כי הוא איננו רווח בשיח  זניחתו של מושג, ראשית: בולטים

המונח עלול לבלבל ולחתור תחת  . כפי שהובן בעבר מובן למושבעים ספק אם הואהמודרני ולפיכך 

ככלל לא הוצע תחליף לרעיון שגילם מושג הוודאות , שנית  104.דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר

עיגנה את ההגנה  ,Winshipהלכת  ,ינת הדגל החדשהמפורסמת שהיתה לספהפסיקה ה. המוראלית

ותוך הצגתו כסטנדרט אולטימטיבי של הגנה על , החוקתית על סטנדרט הספק הסביר במונחים חגיגיים

בית המשפט העליון האמריקאי ביכר הצגתו של סטנדרט לכאורה   105.חפים מפני הרשעת שווא

בסיסו בין השאר באמצעות רעיון הוודאות תוך הסתייגות מהסבר הדילמה והאחריות שב, מקסימלי

שימוש פסל את הבית המשפט העליון , שלישית.  דינו של השופט שו-כפי שנעשה בפסק המוראלית

 -ו "grave uncertainty": כגון, "מידה"או " עוצמה"במונחי " הסביר"במונחים שונים לתיאור הספק 

"actual substantial doubt".106  נמשכה בפסיקה האמריקאית , שפארד מדגים שככללטיעונו של , רביעית

                                                           
102
 Laudan ,57, 7ערה לעיל ה. 
103

 Cage v. Louisiana 498 U.S. 40 (1990);  Victor v. Nebraska 511 U.S. 1(1994)  .ראוי לציין שבשני המקרים ,
בית המשפט העליון לא , ומביטויים נוספים שנכללו בהנחיות למשובעים" הוודאות המוראלית"חרף ההסתייגות מביטוי 

אה של חבר שהיה בהן כדי למנוע שגי, של הסברים נוספים מספקים בהנחיותבין השאר לנוכח כלילתם , ביטל את ההרשעות
 .לשיטת בית המשפט העליון, המושבעים בהבנת משימתו

104
  .Victor v. Nebraska  :"…we do not condone the use of the phraseקונור בעניין 'חוות דעתה של השופטת או' ר 

As modern dictionary definitions of moral certainty attest, the common meaning of the phrase has changed 

since it was used in the Webster instruction, and it may continue to do so to the point that it conflicts with the 

Winship standard"  .בית המשפט העליון נמנע מפסילת הנחיה הכוללת התייחסות לוודאות המוראלית כבלתי.  86, שם-
ל "הנ  Cageבעניין .  למעשה, השימוש במונח שהביאה לזניחת, משמעית ומפורשת דיה-אולם הביע הסתייגות חד, חוקתית

עלולה להוביל  (evidentiary certainty)" תוודאות ראייתי"הסביר בית המשפט כי התייחסות לוודאות מוראלית במובחן מ
 .ליישום רמת הוכחה נמוכה מהוכחה מעבר לספק סביר

105
בעצם העיגון החוקתי הנוקשה של , מבוטלת-הינו מצד אחד בעל חשיבות עקרונית בלתי Winshipפסק הדין בעניין    

הספק "הפערים בתפיסתו של מושג  בולטים בפסק הדין, מצד שני.  סטנדרט ההרשעה בזיקה לעקרון ההגנה על חפים
ולו , בין השאר מוצג הסטנדרט בחפיפה לדרישת וודאות של ממש.  עקיפת הבעייתיות שבו ונטייה לשביעות רצון, "הסביר

 The reasonable doubt standard is indispensable, for it 'impresses on the trier of fact the":  סובייקטיבית

necessity of reaching a subjective state of certitude of the facts in issue"  .דרישה זו לוודאות ש לא ברור
 .סובייקטיבית משקפת אל נכון את טיבו האמיתי של הסטנדרט הנקוט במשפט האמריקאי

106
 Cage v. Louisiana , 48-47, 803לעיל הערה. 
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צידה של גישה זו ל. ("articulability")מגמה של הגדרת הספק הסביר במונחים של זיהוי והסבר 

   107.הספק הסביר ללא כל הגדרה נוספתלפיה יש להותיר את מושג , האחרת ממשיכה לדור גם הגישה

, בניגוד לגישה המסויגת של הלורד דנינג המאפיינת את המשפט האנגלי, המשפט האמריקאי, לסיכום

 ,ככלל, נקיטת זהירות יתרהתוך , נוטה להציג את סטנדרט הספק הסביר במונחים אולטימטיביים

מתקיים פער בין הצגה , לעומת זאת.  תו ככזהים או הסברים העלולים לפגוע בתפיסמביטוי

לבין ההתלבטות המתמדת בטיבו של הספק  "מובן מאליו"הסטנדרט וההנחה כי  אולטימטיבית זו

המשפט האמריקאי עבר ממונחים של הסבר גלוי של הדילמה וטיבה של .  הסביר ואופן זיהויו והסברתו

שניתן " הגנה אולטימטיבית"למונחים של , בין השאר באמצעות רעיון הוודאות המוראלית, המחויבות

 Winshipהצגתו של הסטנדרט במונחי  אכן היא אם הנותרת השאלה.   כן יש לה כיסוילהטיל ספק אם א

הצגתו באמצעות הרעיון שהובע באופן יפה כל כך ר מאשר יותטוב משרתת את תכלית ההגנה על חפים 

 .Websterבהנחייתו של שו בעניין 

 ישראל   5.5.5

ניתוח   108.בעניין דמיאניוק המשפט העליון ביתדינו של -בפסיקה הישראלית ראוי לציון יותר מכל פסק

 ציטוטיםלקט של  -הדין מהווה בעצם סקירה תמציתית ומהירה -שאלת מהותו של הספק הסביר בפסק

אלו  .מתוך קיבוצם, "תפיסה מנחה"במגמה להפיק  -מן הספרות מן המשפט האנגלי והאמריקאי ו

מידה המגיעה "והסתפקות ב" מוחלטת" או" וודאות גמורה"אבחנת דרישת ההוכחה מ:  עיקרי הגישה

מידה גבוהה של "התייחסות מפורשת ל; לאמת או לוודאות' עד מאוד'לכלל אפשרות הקרובה 

הגם שתוך שלילת הגדרתו של רף ההוכחה במונחים הסתברותיים " )הסתברות הגובלת בוודאות

בר ולארטיקולציה של דרישה מפורשת להס; "(עניין של דרגה"ההוכחה מוצגת מפורשות כ.  נומריים

  109;להציג קו הגנה פוזיטיבי שממנו עולה הספק, לנוכח הראיות, ואף לנטל החל על הנאשם, הספק

אל לו לבית המשפט לחוש להתרחשות מאורע רחוק "גילום עמדה השואבת מגישתו של דנינג לפיה 

ת המשפט האמין בעוד שהעדויות שבי, עם חפותו של הנאשם, אם אמנם אירע, ויוצא דופן המתיישב

מן ההכרח להתעלם מאירועים רחוקים .  בהן מוליכות למסקנה סבירה הרבה יותר שהנאשם אינו חף

ביטוי , לצד זאת;  "רציונאליים", ההכרח לבסס את הספק על יסודות אובייקטיביים  110;"מהמציאות

וביטוי למבחן הספק הגלוי מתוך הראיות ; "highest attainable standard" -סטנדרט הספק הסביר כ

(perceptible )אמנם לא כמבחן מרכזי אלא כחלק מסל המאפיינים שקובצו לצורך ההסבר ,של צוקרמן. 

טיבי של הספק המוצגת מעניינת במיוחד הגדרת היחס בין המימד הסובייקטיבי לבין המימד האובייק

   111:בפסק הדין

                                                           
107
 Sheppard , 8773, 1לעיל הערה. 
108
 (.8993) 653-657, 778( 4)ד מז "פ, מדינת ישראל' נ דמיאניוק 342/11 פ"ע 
109

לא די , הכי נאשם שהובא נגדו חומר הוכחות מספיק כדי הרשע, משפט זה כבר הטעים מספר פעמים-בית:  "כך במקור 
ל יסודות אשר לכאורה אינה מתיישבת עם קיומם ש, סתם גרסהכי יספר סיפור בעלמא או כי יעלה , לשם הפרכת הראיות, לו

אשר אינו פרי הדמיון , המתקבל על הדעת, ריאלי, מול חומר ראיות לכאורה על הנאשם להציג קו הגנה ממשי.  האישום
ה גרסאם בית המשפט הדן בדבר אינו מאמין בנכונות סיפורו של הנאשם ואינו מגלה בחומר הראיות יסוד ושורש ל.  בלבד

ה הבנויה על יסודות איתנים שלא גרסה נטולת השורשים של הנאשם על הרסגאין הוא חייב להעדיף את ה, אשר הוא מעלה
 658, שם, "נכונה היא, התלויה על בלימה, ה של הנאשםגרסשה' אפשרי הדבר'ו' יתכן'רק משום ש, נתערערה גם מכוח הספק

 (.8953) 39( 8)ד ז"פ, היועץ המשפטי' הרסון נ 834/57פ "בציטוט ע
110
 (.8969) 248, 233( 8)ד כג"פ, מדינת ישראל' חליחל נ 887/69פ "בציטוט בע, שם 
111
 .657, שם 
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פועל , שאלה אם נתקיימה המידה הדרושה של ודאותבעת מיון הראיות לצורך בחינת ה"

יש לשאוף לשילובה של , יחד עם זאת.  פי הערכה סובייקטיבית-בית המשפט בהכרח על

זו תציב לה תחומים ותסייע ביצירת .  אמת מידה אובייקטיבית לתוך ההערכה האמורה

בעת , ן אחרלשו.  אמצעי סינון שיוסיפו יסוד אובייקטיבי המושתת על אדני הסבירות

על בית המשפט לשאוף ליישומו של מבחן הבנוי על הספק , ההערכה של חומר הראיות

שם ".  סביר"ו" ספק" –המבחן מורכב משני יסודות :  במה דברים אמורים.  הסביר

הוא בא לסייג ;  אינו בגדר סרח עודף מילולי מיותר' ספק'התואר שניתוסף לשם העצם 

קיומה של התכונה האמורה נבחן לפי אמות המידה .  ולהקנות לספק תכונה מוגדרת

טמונים הסינון והמיון בין עניינים שיש להם ' סביר'בביטוי . הרציונאליות המקובלות עלינו

 ".אחיזה הגיונית במציאות לבין דברים שהם ספקולציות נעדרות תשתית

מתייחסים לחומר הראיות נדמה כי גישה זו שואפת להגדיר את סטנדרט ההוכחה ככל הניתן במונחים ה

הגם שהיא מדגישה כביכול . ומתרחקת מהגדרתו במונחי שכנוע, גופו ולהערכה אובייקטיבית שלו

גים ותנאים יהיא כוללת בחובה שורה לא מבוטלת של סי" גבוה ככל הניתן"שאיפה לרף הוכחה 

בכך  ןדיה-גה בפסקשהוצ הכללית "התפיסה המנחה"גישת יתרונה של   .הנתונים להערכה אובייקטיבית

את ההתלבטות וסוגיות , שהיא אינה מהססת להציג בגלוי את הקושי בהגדרתו של סטנדרט ההכרעה

.  לדואליותמפורש אין בה יומרה להסיר את העמימות ויש בה ביטוי .  משנה הנלוות לניסיון ההגדרה

, מונחי הגדרה שונים לאגד ולהכליל, נובע דווקא מן הניסיון לקבץ, אני סבור, חסרונה של הגישה

מכלילה פרספקטיבות שונות באשר לאופן סיוגו " הגדרה"ה". תנאים"הנקראים כמעין רשימה של 

; בהשפעת גישתו של דנינג ,"ריחוק"ו" הסתברות", "מידה"ל במונחים שהן  :"הספק "של , הרציונאלי

פירוט , הסבר דרישתבמונחים של הן ; "אובייקטיביים-יסודות רציונאליים"במונחים שלהן 

במונחים של עיגון הספק והן ; וארטיקולציה בדומה למגמה שמאפיין שפארד במשפט האמריקאי

התוצר הוא  .מכלל האמור ספק אם נובע עקרון מנחה קוהרנטי.  בחומר הראיות כהגדרתו של  צוקרמן

בהתאם ( או שלא להיתלות)שבכל אחת מהן ניתן להיתלות , של דרישות מסייגות "סל-רשימת"מעין 

חרף חשיבותה , חשוב גם להדגיש שהלכת דמיאניוק.  דעתו של בית המשפט במקרה הקונקרטי-לשיקול

אף כאלו המסתייגות , לא מנעה הצגתן של גישות שונות בפסיקת בית המשפט העליון, והשפעתה

ים להביע דעה לפיה היא לא מנעה משופטים מסוימ, כך למשל.  במישרין או בעקיפין, מהיבטים שבה

מקובלת בפסיקה גם העמדה לפיה   112.סובייקטיבי-עשוי בית המשפט לזכות נאשם גם לנוכח ספק פנימי

                                                           
112

התייחס השופט חשין לקיומו לשילוב בין היסוד , 873' בעמ, בן אריפ "בע.  לעיל 28ההפניות המלאות בהערה ' ר 
רובינשטיין התייחס השופט  בשירוב 80596/03 פ"עב;  מוסרי בהכרעה-רציונאלי לבין היסוד הסובייקטיבי-האובייקטיבי

שתוצאתם היא כי ידו של השופט רועדת בבואו לחתום על , עשוי לנבוע מהצטברותם של גורמים[ה]הספק הסביר "לכך ש
:  ל"הנ מדינת ישראל' פלוני נ 80429/01פ "השופט דנציגר בע' דברי כב' ר;  "לא הניח לו[ש]קול הפנימי "כן לו" הרשעה

להאזין לקול מצפונו ולזכות את הנאשם שעה שלאחר בחינת כללם של דברים אין  נמנה אני עם אלו הסבורים כי על השופט"
הוא משוכנע כי המסקנה היחידה העולה הינה בדבר אשמתו של הנאשם אלא נותר הוא עם ספקותיו אשר מונעים בעדו 

להסתמך בסופו של רציונל זה מסביר אף את הצורך לאפשר לשופט היושב בדין , לדידי... להורות על הרשעתו של הנאשם
אף אם אמות המידה הרציונאליות המקובלות מובילות למסקנה , זאת כאשר מצפונו מורה לו לזכות נאשם; דבר על צו לבו

דינו -לפסק 27פסקה  ,ל"הנ מדינת ישראל' לזרובסקי נ 9109/01פ "ע;  "כי לא קיים ספק סביר באשר לאשמתו של הנאשם
גם כאשר לכאורה הורם הנטל , מבלי להתייחס לאפשרות לזכות נאשם, רה קצרה זולא נשלים סקי:  "ובראן'של השופט ג

בוחר לזכות את הנאשם , בהם השופט היושב לדין, המדובר במקרים. והוכחה אשמתו מעבר לכל ספק סביר, בידי התביעה
ובלשונו )יה עמדנו לעיל ולאור העדיפות לזיכוי אשם על הרשעת חייב על, מצפוניים המנחים אותו-לאור שיקולים מוסריים

אחרי כל אלה : יעלה בו בשופט ממצפונו ויאמר לו –קול המוסר  –אפשר שקול קטן וחרישי ': חשין' הציורית של השופט מ
 5פסקה , ל"הנמדינת ישראל ' עלי נ 3626/88פ "ע;  'ראציונאלי'אפשר שקול זה פירושו לא יהיה אלא ספק סביר . 'זה לא זה'

הספק הסביר יכול ויהיה . על מצע עובדתי שאינו בהכרח הגיוני םספק יכול להתעורר ג:  "פט הנדללפסק דינו של השו
 ."תולדה של התרשמות הערכאה המבררת, סובייקטיבי
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ככל שיש להם ביטוי בחומר , בית המשפט מחויב לבחון קווי הגנה חלופיים לאלו שהעלה הנאשם

 113.הראיות

 סיכום  5.5.5

גובשת וברורה ביחס לטיבו של סטנדרט לא נוכל למצוא בשיטות המשפט השונות הסדרה מ דעתיל

תוך שימוש במונחים , בכולן נמצא העלאתו על נס של סטנדרט השואף להיות מקסימלי.  ההכרעה

נדמה כי באף .  ולעתים תוך שילוב בין שניהם" איכותיים"לעתים , "מידתיים"לעתים  -לריכוכו שונים 

ש כחלופה לרעיון הספק הסביר כשלעצמו או היכול לשמ, אחת מן ההגדרות לא נמצא ביטוי מזוקק דיו

, ההגדרות מציעות תוספת מבארת, לכל היותר.  בשילוב עם רעיון הוודאות המוראלית שמתוכו התפתח

נותר המסר , לנוכח ההגדרות כולן. שבהלהתווכח על הערך המוסף שאיננה תמיד קונסיסטנטית ושניתן 

יש , לנוכח האמור  .דרט ההכרעה הינו משמעותישלב יישומו של סטנבהדעת הרחב -ושיקול, הדואלי

 .טעם לבחון את ההתלבטויות המרכזיות בשיח השיפוטי והאקדמי בנוגע למשמעותו של הסטנדרט

 שש התלבטויות מרכזיות -ר במובנו של סטנדרט הספק הסביהתיאורטי הדיון   5.5

הרי , רביחס למובנו של סטנדרט הספק הסבי נעה לרוב מפיתוחו של שיח דוקטריאליבזמן שהפסיקה נמ

מזוויות ניתוח מגוונות , ניסיונות להתמודד עם האתגר ללא הרףב תאפיינתהמשפטית מספרות שה

להציע פיתוחים והגדרות , יומרניים יותר או פחות, לאורך השנים היו ניסיונות רבים.  ובאופן מעמיק

לאפיין מגמות עיקריות  הינהמטרתי מכאן "(.  רושיפו"או ל)למושג הספק הסביר ומודלים להסברתו 

לאיפיון  מרכזיותהתלבטויות אלו .  המצויות במרכז השיחתלבטויות עקרוניות המספר  נתחול

 .  מחויבות הראשונה ומובנה החזק בפרטה

של הגדרת  114מתייחסת לשאלת התוקף והתועלתהראשונה  :להלן יתמקד בשש התלבטויותשהדיון 

מתייחסת לשאלה אם סטנדרט  שנייהההתלבטות ה.  ים של הסתברות כמותיתסטנדרט ההכרעה במונח

.  משתנה בהתאם לחומרת העבירה והענישה שעל הפרק -בהנחה שהוא מבטא מאזן מידתי  -ההוכחה 

כמגמה המדגישה גישות המנוגדות במהותן לשתיים הראשונות מתמקדת , ההתבלטות השלישית

כעקרון המנחה ותוך , "משקל"וקריטריונים של " שלמות ראייתית"יון לבטא ולזקק שאיפה לבניס

מתייחסת לרמת ההתמקדות בבחינת  ההתלבטות הרביעית.  הסתמכות על הסתברות כפשוטההשלילת 

" סתם"פרופוזיציית החפות שמציעה ההגנה ולרמת הארטיקולציה הדרושה בהקשר האבחנה בין הספק 

 הדעת-ת שיקולבהעתק, בנקודה זו ניכר עד כמה סטנדרט ההכרעה פתוח לפרשנות.  בירלבין הספק הס

יחס בין המימד נוגעת לההתבלטות החמישית .  באופן שאינו מאפשר אחידות, אל שלב היישום

-לבין המימד הסובייקטיבי, רציונאלי של ההכרעה ובהקשר בחינתו וסווגו של הספק-האובייקטיבי

הינה אם בכלל יש טעם בהגדרה ופיתוח , על קודמותיה החולשת ות השישיתההתבלט. אמוציונאלי

או שמא ניסיונות אלה לא , משנה-בהוספת מבחני ,ההוכחה מעבר לספק סבירמושג נוספים של 

   .מוסיפים ואולי אף גורעים

                                                           
113

לסקירת הגישות . יבת עיגון בחומר הראיותבחינתן של גרסאות חלופיות או של קווי הגנה חלופיים מחי 
קצב נגד מדינת  3329/88פ "ע' הקיימות בפסיקה בנדון ואימוץ העמדה המאפשרת לבחון קווי הגנה חלופיים ר

-863פסקאות  ,מדינת ישראל' רפאילוב נ 6957/02 פ"עו (80.88.7088, לא פורסם) פסק דינה של השופט נאור, ישראל
 .(71.6.7080 ,פורסם בתקדין)לפסק דינה של השופטת נאור  822

114
לנקוט במונחים הללו או שיש בכך משום שיבוש " נכון"השאלה אם :  יש לשים לב לכך שאלו שתי שאלות שונות ונפרדות 

ם מבחינה מעשית לצורך לנקוט בה" מועיל"לעומת השאלה אם , או סטייה מן המחויבות הנורמטיבית שהסטנדרט נועד לעגן
 .הנהרתו של העקרון שהסטנדרט מייצג וקידומו של יישום עקבי יותר
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  :תתקשר אל הטיעונים המרכזיים לתיזה סקירת עיקרי השיח התיאורטי ביחס לשש ההתלבטויות הללו

את היחסיות והדינמיות שלהן היא , ההתלבטויות ממחישות את מורכבותה של המחויבות הראשונה

בהתייחס לכל אחת מן ההתלבטויות אבחן את התאמתן של הפרשנויות למובן החזק למחויבות .  נתונה

אחתור .  לאידיאל הנוחות המוסריתכל אחת מן ההתלבטויות תקושר גם .  שעלהגנה על חפים מפ

 .ס לאור הדיון להמשגת המובן החזק שתוארה לעיל על שני רכיביהלהתכנ

 הסתברותית של סטנדרט ההכרעה-ותיתהמחלוקת בשאלת הגדרתו הכמ -התלבטות ראשונה  5.5.5

 New Evidence –ובמסגרת ה קודמתשל המאה ה 60 -שאלה המושכת עניין אקדמי רב מאז שנות ה

Scholarship ,מתייחסת לאפשרות להגדיר את סטנדרט  115,הרבה יותר אף כי ההיסטוריה שלה ארוכה

הגישה   .השאלה הינה גם מושגית וגם מעשית  .פלילי במונחים הסתברותייםמשפט הההכרעה ב

זכתה לעדנה ולתנופה בד בבד עם פריחתה של אסכולת התיאוריה ההסתברותית האנומרטיבית 

הדיון באסטרטגיית השימוש .  דמתשהיא מקהרציונאליות הכלכלית של המשפט והסוג המובחן של 

בעלי זיקה יש בו היבטים   116.ביותר רחבנבכלים הסתברותיים בהקשר של ההוכחה המשפטית הינו 

ההצעות להגדיר או לפרש את   117.אפיסטמית-המחויבות הראייתית -מחויבות השלישית הדוקה ל

.  ון מתודולוגי רחב יותרה מסוימת במסגרת דיעמד ייצגותסטנדרט ההכרעה במונחים הסתברותיים מ

גנה על חפים מפשע הנוגעת לליבה של הבנת המחויבות לביחס לתוקף הגישה ההסתברותית התלבטות ה

 .  היא קשורה באופן הדוק לפרספקטיבה המוסרית המנחה.  וטיבה

מקומו הארכימדי של הדיון מצוי .  תחילה את התכלית המנחה את חסידי הגישה הסתברותית אסביר

הגישה ההסתברותית   118.בין הפן האובייקטיבי לבין הפן הסובייקטיבי של ההכרעה המשפטיתבמתח ש

  120.רציונאלי ככל הניתן-היא מבטאת שאיפה לקיום הליך לוגי  119.מייצגת אידיאל חשיבתי אובייקטיבי

                                                           
115

באמצעות מונחים של  עקרון העדיפותלכל אורך ההיסטוריה נכח הביטוי של , בפרק השני הכללית הסקירהכפי שהעלתה  
רון שפירא בסקירתו ' מדגיש פרופ, ילשאלת השימוש בכלים הסתברותיים אף מעבר לביטוי הסימבול יחסבגם .  יחס כמותי

האבות ".  ימיו של הרעיון להשתמש בתורת ההסתברות בתחום המשפט הם כימיה של תורה זו עצמה"החשובה כי 
, שהחשובים מביניהם היו לייבניץ, וודאות-המייסדים של תורת ההסתברות כבסיס לקבלת החלטות רציונאליות בתנאי אי

רון שפירא ' ר.  די הרצון להתמודד עם מצבים משפטיים ולא על ידי רצון לפתור בעיות מדעיותהונעו על י, וברנולי, לפלאס
כמוהם גם פסקל (.  ה"תשנ) 705ט "י עיוני משפט" ביקורות מסורתיות –' חלק א:  המודל ההסתברותי של דיני הראיות"

שפירא מזהה את ניצני העיסוק .  פטישרעיונותיהם עומדים במרכז התיאוריה ההסתברותית ביישומה המש, ותומס בייז
בין השאר אצל השופט האמריקאי הנודע אוליבר , 89 -הישיר של השיח המשפטי עם יישומה של גישה הסתברותית במאה ה

הן כסוגיה  ,של המאה הקודמת 60 –העיסוק בסוגיה מצדם של משפטנים מאז שנות ה, עם זאת.  706, שם. וונדל הולמס
 .שיטתי ומעמיק מאי פעם, הינו כולל  ,מעשית-גיה יישומיתתורת משפטית והן כסו

116
 V.C. Ball, The Moment of Truth:  Probability Theory and Standards:  בין המקורות הבולטים שהניעו את הדיון 

of Proof, 14 VAND. L. REV. 807 (1961)  ;Eric Lillquist, Recasting Reasonable Doubt:  Decision Theory and 

the Virtues of Variability, 36 U.C. DAVIS L. REV. 85 (2002)  ;Michael O. Finkelstein & William B. Fairley, A 

Bayesnian Approach to Identification Evidence,  83 HARV. L. REV. 489 (1970)  ;Alan D. Cullison, 

Probability Analysis of Judicial Fact-Finding:  A Preliminary Outline of the Subjective Approach 1969 U. 

TOL. L. REV. 538 (1969)  . 

  
117

סוגיה של שימוש בכלים הסתברותיים היש להבחין בין סוגיית הגדרתו ההסתברותית של סטנדרט ההכרעה לבין  
ת סטטיסטיות מובהקות המתארות שכיחותו הינה שימוש בראיו שנייהדוגמאות לסוגיה ה.  בהקשרים ראייתיים ספציפיים

שאלת תוקף (.  או כוחה היחסי של ראיה מסוימת)כאמצעי לביסוסו של היסק , או שכיחותה של תופעה, של ממצא מסוים
השימוש בכלים הסתברותיים או בראיות סטטיסטיות ורמת הנכונות להתבסס על ראיות מסוג זה במשפט הינה נושא לדיון 

ייחוס הערך ההסתברותי לראיות .  זו מתקשרת לדיוננו במחויבות השלישית שנייהשאלה .  ב בפני עצמופורה וחשו, נרחב
 David H. Kaye, The Admissibility of "Probability Evidence" in Criminal Trials Part' ר.  מועד כשלעצמו לכשלים

I, 26 JURIMETRICS J. 343 (1986); David H. Kaye, The Admissibility of "Probability Evidence" in Criminal 

Trials Part II, 27 JURIMETRICS J. 160 (1987). 
118

".  המחלוקת ממוקדמת באתר שהיווה מקדמת דנא נקודת חולשה של המערך המושגי המשפטי:  "בניסוחו של רון שפירא 
 .780, 885לעיל הערה , פיראש

119
 .שם 
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ביקורתית כלפי הנכונות  מבוססת על עמדהרצון להפיג ככל הניתן את העמימות ונובעת מן ההיא 

הגישה ".  וודאות מוראלית"ואף , "הנחת דעת", "שכנוע"מוגדרים דיים כגון -ך על מונחים בלתילסמו

ת רמת אחידוייצר ל אמגמתה המוצהרת הי .לית ולסטנדרטיזציהאההסתברותית חותרת לחשיבה פורמ

 .  גבוהה יותר בהחלת סטנדרט ההכרעה

, כמחויבות יחסית, גנה על חפיםות לההמחויב לפיהביסוד הגישה ניצבת הנחה נורמטיבית ואנאליטית 

.  פונקציה של הקצאה מידתית של סיכוני המשגהסטנדרט ההכרעה מבטא .   מידהבמונחים של  נתפסת

המצדדים , תר על כןי.  אזי ההנחה הבאה הינה ששיעור הסיכון ניתן לכימות ואף ראוי לכימות, ואם כך

 מן הראוי.  יםגלוי יהיו ת שיטת המשפטשראוי ששיעורי המשגה שאותם מאפשר בעמדה מדגישים

ראוי   .באופן מודע ולא יתעלמו ממנו םהגדרתיעסקו ב( המחוקק ובתי המשפט)שמערכת המשפט 

המחלוקת היא לפיכך בראש .  רנדומליבאופן ולא , באופן מודע ונשלט סיכון הרשעת השווא יוטלש

ר משיח במונחים של טיב ורמת ולעב גישה ההסתברותית קוראתה.  וראשונה על גישת מוצא ועל שפה

סטנדרט ההכרעה מתבטא כרף .  או תקן אובייקטיביים של התאמה לסטנדרט-השכנוע למונחים לוגיים

לבחון באופן שיטתי ואחיד אם הראיות להוכחת האשמה לאורו ניתן  .ממשי שאותו ניתן לכאורה להציב

 .עמדו ברף הנדרש או לא

כהצעה לתיאור , היוריסטיבמונחים הסתברותיים עשוי להיות  סטנדרט ההכרעה הטיעון המציג את

 המשגהה  .יסוד סטנדרט ההוכחה הקיים-על והבנה של האופן בו פועלים תהליכי ההיסק במשפט בפועל

ההסתברותית עדיפה על פני תפיסות אחרות של  לפיו האסטרטגיה נורמטיבי לגלם טיעון העשוי

לק מהכותבים העיקריים בנושא לא תמיד מבהירים את היחס ח.  ולפיכך יש ליישמה סטנדרט ההכרעה

אני מוצא שלא ניתן לנתק    121.המדויק בין האספקט ההיוריסטי לבין האספקט הנורמטיבי בהצעתם

ככל שמודל ההכרעה ההסתברותי : ביניהם קשרי הדדיות ונביעה חזקיםכן קיימים בין שני המישורים ש

וככל שהוא  גיבושן של מסקנות במשפטיכי הערכת הראיות ומתאים יותר כמודל פרקטי לתיאור תהל

כך מתחזק הטיעון הנורמטיבי להתאמתו ,  דעת המושבעים-קלות ככלי המכוון את שיקול-מובן ביתר

הביקורת כלפי המודל בהחלט נחלקת לשני , אסקור להלןכפי ש, יחד עם זאת. ולהיפך, ועדיפותו

לעומת , תוחלת של האסטרטגיהבו המתמקד במתודולוגיה ייישומ-מישור מעשי: תלויים-מישורים בלתי

והמתנגשים עם הגישה  שכלפיהם מחויבת מערכת המשפטמישור עקרוני המתמקד בערכים ובתכליות 

 .ההסתברותית

לגישה  ההתנגדות המודרניתשיש הטוענים , בפרספקטיבה המתאפשרת לאחר עשרות שנות דיון מעמיק

איננה מבוססת עוד על טענות נגד הכשירות של שימוש בכלים מתמטיים אלא  ,בעיקרה, ההסתברותית

אני קורא את   122.למידת התועלת או השימושיות של מודל מעין זה לעומת מודלים אחריםאך 

של התנגדות לאימוצה  מוצקהספרות המשפטית השכילה להציב בסיס שנדמה .  המקורות מעט אחרת

והן במישור , דולוגימתו-הן במישור היישומי, חויבות הראשונהשל הגישה ההסתברותית להגדרת המ
                                                                                                                                                                                

120
 Murphy , להליך לוגי טהור ככל הניתן מתקשרת לשאיפה כללית ורחבה יותר ההסתברותית הגישה .80 ,69לעיל הערה .

 .נצחון ההגיון על הרגש לש, אריסטוטליים, מונחים קלאסייםהיא מתקשרת ל
121

הפותח בטיעון המתיימר , מחלוצי הגישה בתחום המשפט, ון קפלן'שאלה זו מתעוררת כבר מתוך קריאת מאמרו של ג 
אך מסתיים בהערות מסתייגות ביחס להתאמתה , להציע מודל ראוי לפתרון ההתלבטות הנצחית הגלומה בהכרעה הפלילית

 John Kaplan, Decision Theory.  ביתר פירוט להלן הצעתו של קפלן תידון.  המעשית של ההצעה לדפוס החשיבה המשפטי

and the Fact-Finding Process, 20 STAN. L. REV. 10 (1968)   .הדיון ביחס שבין ההיוריסטי לנורמטיבי גם אצל ' ור
Patricia G. Milanich, Decision Theory and Standards of Proof, 5 LAW AND HUMAN BEHAVIOUR 87, 89 

 .ביתפרספקטי ,הנטייה היא לסווג את תיאוריית קבלת ההחלטות מעצם טבעה כתיאוריה נורמטיבית, ככלל.  (1981)
122
 .783, זו טענתו של רון שפירא 
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התנגדות זו וטעמיה מנעו ככלל את אימוצה של הגישה ההסתברותית להגדרת .  עקרוני-המוסרי

ניתן לא  גםו, לא ניתן לטעון לנצחון קונקלוסיבי, יחד עם זאת.  סטנדרט ההכרעה אל המשפט הנוהג

 האידיאלית בביטוי השאיפה, הגישה ההסתברותית תרונותיה שלי. לצפות לנצחון שכזה

של המחויבות להגנה על ( ולסיוגה)כמו גם לביטויה , לשיטתיות לוגית ולסטנדרטיזציה, לאובייקטיביות

וביניהם  ,גישה אטרקטיבית בעיני רביםלאותה  הופכים, חפים במונחים של מידה ושל תועלת יחסית

סטנדרט  של ,הסמלית, כמותית-ה המידתיתד לתפיסיא מהווה הה . מלומדים ושופטים נכבדים

  .הפשטה הלוגית הריאליסטית שהיא מציעההיש מימד מושך בגישה ו.  ההוכחה שנכחה מאז ומתמיד

 .תיוגם לנוכח ההסתייגו, לא ניתן להתעלם מהשפעתה ומהשראתה על השיח המשפטי

 עיקרים מתודולוגיים ונורמטיביים    5.5.5.5

 (decision theory)מצויות בתיאוריית קבלת ההחלטות  הגישה ההסתברותית עלההשראה וההשפעה 

" תוחלת התועלת"בליבה של התיאוריה ניצב רעיון   .(8231)וברנולי  )8620)מיסודם של פסקאל 

(expected value)  : ובהינתן , אדם נדרש לבחור בין מספר אפשרויות פעולה בתנאי חוסר וודאותכאשר

" הבחירה הרציונאלית", לנוכח כל דרך פעולה שיבחר מסוימות להתרחשות תוצאותהסתברויות שונות 

עקרון זה ניצב גם   123.של כל פעולה( disutility -או הנזק" )תוחלת התועלת"נובעת מהשוואת ערך 

וה את אחד ממוקדי המחקר של ענף הפסיכולוגיה והתיאוריה הכלכלית למשפט ומה במרכז

שונים ומגוונים בהנחות , רותיים עשויים להיות נבדלים זה מזה מהותיתמודלים הסתב . ההתנהגותית

ראוי , בהקשר של חקר העובדות במשפט והדיון בסטנדרט ההכרעה. במתודולוגיה ובתכלית, המוצא

גלומה בהן גם אך , ות את המתודולוגיהאלו הנחות המסביר.  גישהשביסוד השלוש הנחות  להדגיש

אשונה הינה שניתן לתאר ולהגדיר את המחויבות הראשונה במונחי ההנחה הר  .ה נורמטיביתעמד

, הינה שהטלת סיכוני המשגה שנייהההנחה ה.  הגישה התועלתנית ובהתבסס על תחשיב תוחלת הנזק

".  אופי"או של " סוג"נורמטיבית מוגדרת במונחים של מידה ושל שכיחות ולא של -כשאלה מוסרית

הוא מתמקד בתועלת .  ההנחה השלישית הינה שהקריטריון הנורמטיבי מבוסס על התבוננות מצרפית

 :ולוגיים נוספיםאדגיש מספר עיקרים מתוד  .החברתית לטווח הארוך ולא באינדיבידואל

 מצטברותההעובדות  הערכת הגישה ההסתברותית מתארת את -מודל ההסתברות המותנית .    א

הערכת הראיות מבוססת על .  או בהשאלה ממנו, מותניתההסתברות המודל בהתאם למשפט לאורך ה

תיאור .  מידע נוספים המוצגיםאו פריט  הראיכל של הערכות ראשונות וקודמות לנוכח חוזר עדכון 

  Bayes.124תיאורמת ל, היוריסטי זה של תהליך חקר העובדות ועדכון ההערכות תואם בקווים כלליים

בסיס ה לא ייחוס ערך הסתברותי לכל ראיה המתווספתמודל ההסתברות המותנית מבוסס על 

ההנחה היא אך  כל ראיהמן הסתם צפויים הבדלים בהערכות האינדיבידואליות לערכה של .  הראייתי

תבטל משקלם מ, באופן שיטתי בהתאם ההסתברותיות מעודכנותראיות וההערכות  מצטברותל שככש

                                                           
123

 Daniel Bernoulli, Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, Comentarii Academiae 

Scientiarum Imperialis Petropolitanae (1738), in  22 ECONOMETRICA 23-36 (1954).  ;BLAISE PASCAL, 

(1670, W.F. Trotter ed. 1954) ES'ENSEP  . המונח"decision theory "י"בתחומי הכלכלה והפסיכולוגיה הוצג עL.  RICHE

 TATISTICSS EMATICALATHM ALS OFNNA , 21Some Principles of the Theory of Testing Hypotheses ,Lehmann

1 (1950). 
124

אך . 60, 885לעיל הערה , ('חלק א)שפירא ;  8013, 886לעיל הערה , Kaplan' להסבר כללי של התיזה הבייזיאניסטית ר
פרופורציונאלית בויכוח על עצם השימוש -לפיה לנוסחת בייז ולמחלוקות שהיא מעוררת חשיבות בלתי, השווה לטענת מרפי

אלא שהצעתו , בייז עצמו מעולם לא ייחס משמעות משפטית דומיננטית לתיאוריה שלו.  בכלים הסתברותיים במשפט
 .87, 69לעיל הערה , Murphy.  בכתיבה מאוחרת יותרפותחה 
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מודל .  מאוד קרובותתהיינה  ותסופיה ההערכות.  כדי דמיון ממשי הגיעמשל ההבדלים והתוצאה 

.  לצמצם את הפערים האינדיבידואלים בהערכת הראיותההסתברות המותנית מוצע כמתכונת שיטתית 

 .הנחוץ/המוגדרלסף  תוניתן להשוושבהתכנסות לערך מספרי , לכאורה, סופו של התהליך

רף ההרשעה  - בין שני סוגי המשגה" קביל"או " רצוי"קביעת רף ההרשעה כייצוג של היחס ה .ב

הנזק ר ממאזן תוחלת יחס נגזה.  שגהלמונחים הסתברותיים את היחס הרצוי בין סוגי המ מתרגם

בידי מי לקבוע את :  כגון, הנחה זו מעוררת שורה של שאלות.  סוגי המשגה האפשריים בהתייחס לשני

פריורית -א, החברה באמצעות המחוקק ידי-האם הוא נקבע על? אזן הנזק והיחס בין סיכוני המשגהמ

מתבקשת  על פניו)? לקבוע רף אחיד או משתנההאם יש ?  הוק-המשפט אדידי בית -עלוקטגורית או 

מאזן תוחלת הנזק תלוי באופן הדוק בחומרת העבירה ש ןוכיומרף ההוכחה איננו אחיד המסקנה כי 

בהכרח אפשרות לשלול  אין, עם זאת  .נישה מצד שניובחומרת הע, והמסוכנות הנובעת ממנה מצד אחד

על איזה בסיס ייוחסו ערכי הנזק (.  כללי יותרסתברותי אחיד המגלם את יחס ההעדפה הרף  לקביעת

קפלן כדוגמה  ון'גאת הצעתו הפשוטה יחסית של  להלן אציג.  ועוד שאלות כהנה וכהנה?  לכל תוצאה

אחד , מכל מקום.  הגם שהיא איננה גישה יחידה או הכרחית, ממחישה המתמודדת עם שאלות אלו

-במישרין מן התחשיב התועלתנירתו של רף ההוכחה גזיהרעיונות המרכזיים לגישה ההסתברותית הינו 

יחס זה מגדיר , מכאן.  אופטימלי בין סיכוני המשגה על יסוד קביעת יחסכלכלי של מאזן תוחלת הנזק ו

הסתברות כ ,במונחים של מידה מחויבות מוגדרתה.  את המחויבות הראשונה באופן בלעדיומבטא 

, ין הרשעות חפים לבין זיכוי אשמיםמן שיעור רצוי בהתכלית המפורשת היא לממש לאורך ז.  אשמהה

 .לכאן או לכאן, ולא מעבר לכך

מתודולוגית הוא  מבחינה נוסףהרכיב ה  - סובייקטיבית/פרסונאליסטיתההסתברות ה . ג

השאלה היא כיצד ייקבע ערך ההסתברות , כלומר. קריטריון לייחוס ערכי ההסתברות לראיות השונותה

במיוחד לנוכח התקדמות , ישנו סוג מסוים של ראיות?  שאותו ייחס השופט או המושבע לכל ראיה

 לייחס ערכי הסתברות אובייקטיביים, לכאורה ובמגבלות מסוימות, שאמנם מאפשר, טכנולוגית-מדעית

על הקושי האמור משיבה הנחה .  כאלה אינןרובן של הראיות המוצגות במשפט שברור אך .  ומוסכמים

חקר וערכי הסתברות אובייקטיביים אינם זמינים מאחר .  המשותפת לרובם של המודלים נוספת

באמצעותם וניתן לבצע ניסויים אמפיריים לא  .העובדות במשפט מתייחס לאירוע שהתחרש בעבר

או  "ההסתברות הפרסונליסטית"הפניה היא אל גישת , על כן. את שכיחותו של הממצא להעריך

הערכת ההסתברות נקבעת באופן אישי , על פי גישה זו  125.'מיסודו של לאונרד סבאג "הסובייקטיבית"

אם היה ניתן לך פרס על ניחוש " –למשל )על ידי אדם הנשאל לגבי נכונותו להמר על תוצאה מסוימת 

הגישה מבטאת (.  "ובאיזה יחס, לנוכח המידע שבפניך, נכון  B -נכון או ש A -האם היית מנחש ש, נכון

ההערכה הגלומה בשימוש בגישה זו לצרכי המשפט הינה   126."רציונאליתההימור האסטרטגיית "את 

כך שהשפעתם על ערכי , ות קטנים יחסיתצפויים להי, הסובייקטיביות, ההבדלים בהערכות האישיותש

                                                           
125

 LEONARD SAVAGE, FOUNDATIONS OF STATISTICS (1954)  . השימוש בהסתברות הפרסונליסטית הוצע כנדבך
והוא מקובל על רובם של חסידי , מחלוצי הכתיבה בתחום, 886 לעיל הערה ,Ball -ו 8066-62' עמ, די בהצעות של קפלןיסו

חלק ) שפירא' קטיבית לבין ההסתברות הסובייקטיבית רלדיון נוסף באבחנה בין ההסתברות האוביי.  הגישה ההסתברותית
 .785-782, 885לעיל הערה , ('א

126
.  ם קיימיםאינ יםהאמפירי יבית בהקשר המשפטי נובע מכך שהנתוניםחסרונו של מושג ההסתברות האובייקט 

לעומת , המשפט. של ניסויים ומהם להסיק את הסתברות המאורע רבתיאורטי לבצע מספר באופן בהקשרים אחרים ניתן 
אין   .אין המשפט דומה לניסוי הטלת מטבע שניתן לבצע שוב ושוב.  עוסק באירוע שאירע ושאין אפשרות לשחזרו, זאת

  .אפשרות לדבר על הסתברות האשמה במונחים של מספר הפעמים בהם היה הנאשם מורשע מתוך מספר רב של פעמים בהם
המבוססת על נכונותם של בני אדם להמר על תוצאה מסוימת בהינתן , כאן נכנסת לתמונה שיטת ההסתברות הפרסונליסטית

 .  המידע
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ההבדלים בהעדפות הם טענה נוספת היא ש.  התוצאה הסופית לנוכח הצטברות הראיות הינה זניחה

אך הדבר , משמעויות ונתונות לפרשנות-דו, בחלקן, היות הראיותלנוכח הוודאות ו-טבעיים לנוכח אי

   127.החלופות ומעדיפותה על פני אינו גורע מתוקפה העקרוני של השיטה

תייצר רמה גבוהה יותר של , גם אם הן סובייקטיביות, המתודה של כימות ועדכון הערכות הסתברותיות

הותרת האלטרנטיבה של  שיטה זו עדיפה לפי הטענה על פני. אובייקטיביות ואחידות בסופו של יום

שוב יש ".  שכנוע רמת"מונחים אמורפיים וכלליים של להערכת הראיות והעמידה בסטנדרט ההוכחה 

היא חותרת ליותר אובייקטיביות ואחידות .  להבין את הגישה ההסתברותית כהצעה לאידיאל חשיבתי

להשיג לא ניתן לכך ש  (באופן מפורש או מובלע) גם מתוך מודעות הניכרת אצל רוב הכותבים, במונחיה

על בסיס אל האידיאל ולא  קרבה גבוהה יותרעל בסיס טוענת לעדיפות  גישהה.  פורמליזציה מושלמת

יש להבין   ,"דחלילים"וכדי להשיב לטענות כפי כוונתן ולא ל" עקרון החסד"מתוקף .  מימושו המוחלט

 128.את הגישה ההסתברותית ברוח זו

 ון קפלן'של ג המודל  5.5.5.5

הצעתו של קפלן   8961.129מרו משנת ון קפלן במא'ידי ג-כדוגמה ממחישה מועיל לעיין במודל שהוצע על

נובע  הקסם שבהצעה.  הסתברותי פרוטוטיפ של פרשנות סטנדרט ההכרעה כסטנדרטמציגה מעין 

קפלן שבפרספקטיבה היסטורית נראה (.  אף כי מבקריו תייגוה כפשטנית)דווקא מן הפשטות שבה 

. ה שלמההצלחתו הית, מבחינה זו.  ביקש בעיקר לעורר חשיבה ולהציע מסגרת מושגית אלטרנטיבית

מצד .  מאד מתנהל ונמשך לאורם פורהאקדמי  דיון  .הרעיונות שהעלה נותרו רלוונטיים ובעלי השפעה

 למען.  בהקשר המשפטי, ך המושגי המוצעבידי מבקריו להצביע על קשיים לא מבוטלים במערעלה , שני

לנצח "כתחילה ההגינות יש לומר שקפלן בעצמו צפה את עיקרה של הביקורת ולא ברור שהתכוון מל

אין ספק שההמשגה של קפלן .  חלופה מפורשת לסטנדרט ההכרעהשגישתו תאומץ כבמובן " בויכוח

 .גם לנוכח ההסתייגות והביקורת שלא נס ליחה ,היוריסטית-סיפקה השראה פרשנית

ההכרעה במשפט .  שבאופן מעשי דילמת ההכרעה במשפט הפלילי איננה ייחודית או מסובכת טעןקפלן 

השאלה היא :  יש לנתחה בהתאם  .לי מציבה לדידו בעיה פשוטה במונחי תיאוריית קבלת החלטותהפלי

, איננו וודאיאמנם מהי דרך הפעולה הרציונאלית ביותר עבור מי שנדרש לקבל החלטה על יסוד מידע ש

  .אולם יש בו כדי לתמוך או לשלול השערות ביחס למצב הדברים בעולם באופן שאיננו קונקלוסיבי

מבחינה עקרונית אין סיבה שלא להחיל את  .החלטות כאלו מתקבלות כדבר שבשגרה בתחומים רבים

.  אותם העקרונות המנחים קבלת החלטות רציונאליות בתחומים מעשיים אחרים גם במשפט הפלילי

של  ובע מעמימותקפלן על הקושי הנוכנגד זאת הצביע   .קריטריון ההחלטה הינו מיקסום ערך התוחלת

קפלן .  "the very indefiniteness of the term" הבעיה נובעת לשיטתו ממה שכינה .  מבחן הספק הסביר

טען שסטנדרט ההכרעה יהיה מובן יותר אם יוגדר כדרישה הסתברותית המבטאת יחס העדפה 
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 Kaplan , 51, 885לעיל הערה , ('חלק א) שפירא;  8066-8062, 878לעיל הערה.. 
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מתמטית -בהשגתה של הצרנה פורמליתשלמותה של הגישה ועל קשיים מוסכמים -כוונתי כאן היא לכך שהצבעה על אי 
חסידי הגישה ההסתברותית מכירים בקשיים האלו ואינם טוענים מלכתחילה כי .  מלאה אינם הדרך הרלוונטית לשלילתה

 .ושלםמניתן להשיג מימוש אופטימאלי ו
129
 Kaplan , 878לעיל הערה. 
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בנוגע לרמת ההגנה על חפים מפשע וברמת  יתאפשר לדידו שיח גלוי ומודע יותרגם כך    130.כמותי

 .סיכון להרשעות שגויותה

הוא מבוסס על .  לעיל דתיממחיש את שלושת העיקרים המתודולוגיים שעליהם עמהמודל של קפלן 

ועל יישום מותאם של מודל ההסתברות המותנית ' מודל ההסתברות הפרסונליסטית של סבאג

ומן של הערכות לתרג, כלליאמנם , אלו משמשים את קפלן בחיפוש אחר מתווה אפשרי.   הבייזיאניסטי

גזירתו של רף הרשעה מוגדר הכותרת של הצעתו של קפלן הינה  גולת.  ראייתיות לביטויים מספריים

ההוכחה נקבע באמצעות רף .  לעניין זה מציע קפלן נוסחה מאד פשוטה.   הנזק תוחלת המגלם את מאזן

ההסתברות להרשעת  ,קרי" )ההסתברות להתרחשות הנזק"תוחלת הנזק באמצעות הכפלת גזירת ערכי 

מכאן נקבע רף ההרשעה (.  Expected value) בשיעור הנזק הצפוי( וההסתברות לזיכוי אשם, מפשע חף

 :באמצעות הנוסחה הבאה, כהסתברות הדרושה לצורך הרשעה

P >   1  

        1 + Dg 

             Di 

את  Di -ו, זיכוי אשםמייצג את תוחלת הנזק של  Dg, מייצג את הסתברות האשמה הדרושה  Pכאשר

 131.מפשע הרשעת חףתוחלת הנזק של 

קביעת ערכי תוחלת  בסס על מדד פרסונליסטי גם לצורךקפלן מת: מספר הערות חשובות ביחס למודל

הוא מכיר בכך שהערכה זו הינה לפחות בחלקה . התועלת ולפיכך גם לצורך גזירת רף ההרשעה

, לא רק ערכי הנזק הצפויים נתונים להערכה, יתר על כן.  ה להניב מדדים שוניםסובייקטיבית וצפוי

הוא , יתר על כן.  מכאן שרף ההרשעה איננו אחיד אלא משתנה  132.אלא גם ההסתברות להתרחשותם

שופטים ידי ה-אלא על, ידי בית המשפט-ואף לא על, ידי המחוקק-אינו נקבע מראש ובאופן קטגורי על

גם ביחס לשקילתה של האפשרות " מטריציית חרטה"קפלן מוסיף מודל של .  הוק-דמושבעים אאו ה

מהיבטים אלו , לדעתי  133.שבפני המושבעים להרשיע בעבירה פחותה מזו הנטענת בכתב האישום

הוא התכוון להציע טיעון היוריסטי יותר מאשר טיעון שבהצעתו של קפלן סביר והגיוני להסיק 

בהן נקבע רף , מניעה עקרונית מהצגת וריאציות סבירות על הטיעון שהוא מציעאין , עם זאת.  נורמטיבי

                                                           
130

אינטואיטיבית הרבה יותר מאשר מונחים מובנת ,למשל, 8,000מתוך  999לדעת קפלן הגדרת יחס של .  8023, שם 
 ."overwhelming probability"מחייבים המזמינים פרשנות כגון -אמורפיים בלתי

131
תוחלת הנזק ) Diכפול  (P – 1) -יהיה גדול מ( תוחלת הנזק מזיכוי אשם) PDgכך נובע מן התנאי שערך .  8028-27, שם 

 (.מהרשעת חף מפשע
132
הוא מציין .  של ערכי נזק לנוכח משגה ושקשה ליתן ביטוי כמותי להערכה זו" אינדקס כמותי"קפלן מודע לכך שלא קיים  

שלא ניתן לקיים ניסויים בעלי משמעות לצורך גזירת  מכיווןבין השאר , גם שגוף המידע הקיים לצורך ההערכה הינו מוגבל
.  ההבדל הינו במידה ולא בסוגש מדגישן קפל, יחד עם זאת.  ההסתברויות להתרחשות כל תוצאה המשפיעה על ערך הנזק

ואף מייצג יישום פשוט , ואליתקונספטמבחינה  לשיטתו הינו אפשרי, ולו כמודל היוריסטי, יישומה של התיאוריה למשפט
בהערכת שנקודה נוספת הראויה להדגשה הינה .  8020, שם.  באופן יחסי של תיאוריית קבלת החלטות בהקשר המשפטי

קפלן .  שות הנזק לנוכח זיכויו של אשם גלומה בעצם הערכת מסוכנות עתידית במונחים הסתברותייםההסתברות להתרח
בהמשך אטען שהצפייה כי המושבעים .  8024-25, שם.  שולל מפורשות התחשבות בעברו הפלילי של הנאשם לצורך הערכה זו
עלולה  היא גם. ת ונורמטיבית של הטיעוןואליקונספטישקללו הערכת מסוכנות עתידית של הנאשם מהוה נקודת חולשה 

ולגרום לכך שהרשעתו של הנאשם תתבסס לא רק על ראיות , לייצר סטנדרט הוכחה נמוך דווקא ביחס לעבירות חמורות
זו כמובן .  הנובעת מן האישומים החמורים המופנים כלפיו" חזקת מסוכנות"ביחס לאשמו הקונקרטי אלא גם על מעין 

 .בחזקת החפותפגיעה משמעותית 
133
 .  8021-8017, שם 
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  134.כללי משוערך של ערכי חוסר התוחלת וכהכרעה חברתית הנתונה בידי המחוקק שקלולההוכחה ב

 .  שונה לסוגי עבירות שוניםהרשעה מתבקש לפי מודל זה כי ייקבע רף , מכל מקום

, הצעתו אינה מתיימרת להשיג וודאותשקפלן הסביר .  ראוי כי נבין גם את הקשר הטיעון של קפלן

את מהלכי הניתוח " באופן משמעותי"אלא לשפר , אחידות או פתרון מוחלט לבעיית סטנדרט ההכרעה

 הוא מוסיף וטוען כי החלת המודל מועדת אמנם.  והחשיבה ובדרך זו את הליך חקר העובדות במשפט

ההכרחית לנוכח , טענתו של לאודן  135.ורנדומלית, אפשרות הטעות היא קטנהשאך הוא מניח , לטעויות

הטלת הסיכון הינה לגיטימית מבחינה מוסרית שהינה , תפיסת ההגנה על חפים במונחים הסתברותיים

טית במרכז טיעונו של קפלן גם עמדה המקדמת תכליתיות פרק.  מאחר שהיא מוטלת באופן רנדומאלי

שיח גלוי שהוא הקדים את הביקורת בכך שהסביר , באופן מעודן אמנם.  על פני ההיבט האקספרסיבי

עדיף על פני שיח המתיימר  על נאשמים חפים מפשע במשפט הפלילי מוטל סיכון משגה מסויםשבעובדה 

קפלן צפה מראש גם את הביקורת המתמקדת בכך שמודל ההסתברות   136.להתעלם מעובדה זו

משקלה של , לטענתו.  באופן החותר תחת חזקת החפות, פריורית-נית מחייב ייחוס הסתברות אהמות

ממילא יתכנס , עם עדכון ההסתברויות לנוכח הצטברות הראיות.  פריורית הינו זניח-ההסתברות הא

 137 .אפריורית-התחשיב לתוצאה דומה ללא קשר לערך ההסתברות ה

.  דווקא בהרהורי הסתייגות ביחס למידת ישימותה של גישתו יש לציין שקפלן חתם את מאמרו, לבסוף

הוא היה ער לקשיים הנובעים מן המורכבות של יישומו של מודל על כך שהערות הסיום מעידות 

העלה במטאפורה יפה וקולעת את  קפלן. ההסתברות המותנית לצורך הערכת הראיות במשפט

 מבין השורות ניתן לקרואשנדמה ". יגיטלילוגי ולא דכמחשב אנ"שרות שהמח האנושי פועל האפ

כגון , אפשרות מתונה יותר קפלן כיוון להעלות. הסתייגות מן המודל כהצעה נורמטיבית ישימה במלואה

הערך המשמעותי בגישתו   138.ותחלטהיוועצות של בתי משפט במומחים בתחום התיאוריה של קבלת ה

או שסוטים מן ההבנה , שלא ניתן לקייםשל קפלן עשוי לנבוע גם מתוך הבנת האספקטים שבה 

 .פנה כעתאלניתוח של היבטים אלו .  נורמטיבית של עקרון ההגנה על חפים-המוסרית

 אנומרטיבית-הביקורת על הגישה ההסתברותית  5.5.5.5

 ביקורת על ישימותו: קדים עיקרייםהביקורת כלפי הצעתו של קפלן ודומותיה מתפרשת על ארבעה מו

;  המתודולוגית של התחשיב ההסתברותי לתיאור הערכת הראיות והסקת המסקנות במשפטוהמעשית 

אופן ייחוסם ביקורת על ; תיאורמת בייזמודל ההסתברות המותנית לפי ביקורת ספציפית על השימוש ב

ת במישרין לטיבה מתייחסהוביקורת נורמטיבית ; על ערכי תוחלת הנזק לצורך גזירת רף ההרשעה

נורמטיביים וטעמים -היא שטעמים מוסריים הטענה .המחויבות להגנה על חפיםהעקרוני של 

, מבקרים היו רבים ומשפיעים.  הסתברותיים-את ההצרנה למונחים כמותייםאקספרסיביים שוללים 

                                                           
134

לדעתה אכן לא ניתן לאפשר חופש לעניין קביעת .  98-97, 878לעיל הערה , Milanichידי -זהו למשל הפירוש המוצע על 
אין כל .  אלא ששיעורי ההעדפה משקפים את ערכי מערכת המשפט והינם קבועים, מדרג התועלת כהעדפה סובייקטיבית

 .זאתמניעה שהמודל ישקף 
135
 Kaplan , 8028, 886לעיל הערה  . 
 
136

 We recoil from admitting that the imperfection of knowledge and of human beings makes it".  8023, שם 

inevitable that we convict some defendants who are innocent, though of course this is the case" 
137

של אחד  פריורית-וכל שכן אם תיוחס הסתברות א( בכל מקרה) 0.5 -פריורית של פחות מ-ברות אאם תיוחס הסת, כך 
 .8013, שם(.  ב"כמספר אזרחי ארה)לשני מיליון 

138
 .הטיעון כטיעון פרספקטיביקשה שלא לקרוא את הערות סיום המאמר כנסיגה מ.  8098-8097, שם 
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פי רוב כחשובים ביותר לעניין שלילת הבנתו -אך מביניהם ראוי להדגיש שניים שטיעוניהם מוכרים על

   140.כהן .'ג.ל' ופרופ 139לורנס טרייב' פרופ: במונחי הגישה ההסתברותית הכמותית של סטנדרט ההכרעה

הביקורת על ישימותה המעשית של גישת ההסתברות הפרסונליסטית כתיאור של הערכת  .א

שאלת ישימותה של הגישה ההסתברותית מישור הביקורת הראשון מתייחס ל -הראיות במשפט 

התיאור ההסתברותי השואף להגברת האחידות .  לתיאור הערכת הראיות וההיסק העובדתי במשפט

כמודל שעלול ו, במקרה הטוב, אולם הוא מתברר כפשטני ואספירטיבי, הינו שובה עין במבט ראשון

מכך שלמרבית הראיות המוצגות הבעיה היסודית נובעת .  לייצר הטיות וסטייה מתכלית חקר האמת

היכולת .  שיטה אמינה לגזור ערכים כאלו בנמצא איןמכך שאובייקטיבי ו-במשפט אין ערך הסתברותי

לבצע כימות קונסיסטנטי וסביר של הגורמים המגוונים המשפיעים על הערכת הראיות ועל ההכרעה 

מניחים שההבדלים , ון קפלןכג, היכן שחסידי הגישה ההסתברותית. העובדתית הינה מוטלת בספק

ייחוס ערך של מהלך המצביעים המבקרים על כך ש, בהערכות הסובייקטיביות צפויים להיות זניחים

לאופן שבו אנשים מעריכים ושוקלים את הראיות ואת אופן התיישבותן  תואםאיננו לראיה הסתברותי 

.  לפערים סובייקטיביים משמעותיים הניסיון לדרוש ביטוי הסתברותי להערכות עלול להוביל.  זו עם זו

במשפט לעולם אין מספיק מידע לצורך חישוב מדויק של הסתברות , בנוסף.  הוא מועד מטבעו להטיות

.  השיקולים וההערכות נובעים מיישומן של הכללות רחבות הנובעות מניסיון החיים האנושי.  האשמה

את החשש הדגיש טרייב   .ינם הסתברותייםא, ברובם, טיעונים אלו המשמשים לצורך ההיסק המשפטי

יתר של סוגי ראיות שאותן קל וטבעי יותר -ששימוש במתודה הסתברותית ייצר עוותים לנוכח הדגשת

, (קיימות או חסרות)תוך טריויאליזציה או התעלמות מראיות אחרות , לבטא בערכים מספריים

 141.חשובות לא פחות

כלפי מתודת , משפטיים-ורפת יותר ובהקשרים לברבמקביל הלכה וצברה השפעה גם ביקורת ג

משפיעים במיוחד בהקשר .  קבלת החלטות ה הכלכלית שלתיאוריכלפי הההסתברות הפרסונליסטית ו

הערכות סובייקטיביות ביחס לכוחן ש המחישומחקרים אלו   142.זה היו מחקריהם של טברסקי וכהנמן

המחקרים הדגישו .  (bias, anchoring)הטיה ועוות ל הן מועדות.  מדויקותנוטות להיות לא של ראיות 

ביקורתם של .  משפיעים על הערכות והיסקים של בני אדם, בלתי מודעים, כשלים קוגניטיביים כיצד

 טברסקי וכהנמן ישימה ביחס לקביעת ממצאי עובדה במשפט ככלל ולאו דווקא לפי המודל ההסתברותי

הערכות הסתברותיות פרסונליסטיות תהיינה  אך היא מקשה במיוחד על ההנחה היסודית למודל לפיה

תהייה נוספת המתעוררת היא אם הליך ההתרשמות מן הראיות והערכתן מתבצע .  דומות וריאליות

או שייחוס ההסתברות לראיות " גולמי"באופן , מלכתחילה בדרך של תחשיב הסתברותי מצטבר

 .בשלב שלאחר גיבוש התרשמות כוללת מן הראיות" לאחור"מתבצע  הפרטניות

את  איות רבות עם התקדמות המשפט תהפוךחסידי הגישה ההסתברותית גורסים שהצטברותן של ר

.  ההבדלים בהערכות הסובייקטיביות ביחס לערכה ההסתברותי של כל ראיה בנפרד לחסרי משמעות

הרי שהגישה ההסתברותית מתבררת כבעייתית דווקא באותם המקרים , ככלל אף אם הנחה זו נכונה

כאשר הוכחת האשמה מבוססת על עדות אחת  –למשל )שבהם כמות הראיות מצומצמת יחסית 
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 Laurence H. Tribe, Trial By Mathematics:  Precision and Ritual in the Legal Process, 84 HARV. L. REV. 

1329, 1372-75 (1971). 
140
 Cohen , 88לעיל הערה. 
141
 Tribe , 839,8337לעיל הערה;  Milanich , 94, 878לעיל הערה. 
142
 .12לעיל הערה  
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קושי זה (.  או כאשר דרושה הערכה של הדיוק בזיהוי הפרטים  שמהימנותה עומדת על הפרק, מרכזית

ישימה דווקא -כשלת בקיום הבטחתה ומתבררת כבלתישכן הגישה ההסתברותית נ, איננו מבוטל

או כאשר ייחוס הערך ההסתברותי הוא עצמו השאלה שבמוקד  באותם מצבים שבהם חסר יותר מידע

 .עוותים של ממש גםו, לייצר פערים גדולים יותרהגישה עלולה ים אלה דווקא במצב.  המחלוקת

ספרו של כהן ו הארי של חלק 143.ל כהןשיאה של המתקפה על הגישה ההסתברותית מצוי בספרו ש

מוקדש לסקירה ולהסבר של כשלים ופרדוקסים לנוכח יישומם של תחשיבים הסתברותיים בהקשר של 

כהן . בהמשך הדברים הוא יזכה לדיון מפורטטיעונו המרכזי של כהן הינו עקרוני ו.  ההוכחה המשפטית

הערכת העובדות במשפט אינה ש דגישכהן מ.  המתודולוגי מישורבגם מיטיב להמחיש את הבעייתיות 

מבוססת על ייחוסם של ערכי הסתברות אלא על בחינה השוואתית של מידת התמיכה הראייתית 

תיזות שונות מוצגות במשפט והן נבחנות זו מול , כלומר.  כמדרג אורדינאלי, בתיזות עובדתיות מתחרות

השאיפה היא להתקרב ככל הניתן , במשפט הפלילי .ייםזו שלא על בסיס ייחוסם על ערכים כמות

השאלה שבמוקד המשפט הפלילי .  מבחני הפרכהלתוך חשיפת תיזת האשמה , "שלמות ראייתית"ל

ההתבוננות היא על הכמות .  הינה האלימינציה של אפשרויות החפות כהסבר לקיומם של הממצאים

המידע החסר ומשמעותו  בשימת דגש על, שבוןהיחסית של גורמי המידע הקיימים ושניתן להביאם בח

שאלה מה תוך התמקדות ב, כלל הניתן, השאיפה היא לצבירתם של יותר גורמי מידע.  האפשרית

ההסתברות "גישת  ציע אתכהן ה".  הספק"נובע , למעשה, הרי מהםש ,משמעותם של הפערים במידע

ה מבוססת על ייחוסם של נשאינ, רט מילון סטיוא'מבית מדרשם של פרנסיס בייקון וג" האינדוקטיבית

ההסתברות הפסקליאנית  .הוכחה במשפטל כתיאור המתאים ביותר, ערכים נומריים לראיות השונות

באופן , כיוון שהיא אינה מבטאת את העניין שמגלה המשפט בנסיבות הקונקרטיות המסוימות נכשלת

תפקידה של תיאוריה הסתברותית לנבא   .הבבסיס המתודולוגיזו בעיה .  תמובחן מן ההסתברות הכללי

לעומת המשפט העוסק באירועים ( הסתברותו של אירוע עתידי)התרחשות בסדרת ניסויים היפותטית 

   Probable.144אבל לא  Provableכהן מסביר שאירוע מהעבר עשוי להיות . מן העבר

שפטית בהליך במקביל לדיון ההסתברותי התפתח גם דיון אלטרנטיבי בטיבה של ההוכחה המ

רציונאלי טהור לעניין קביעת -להליך לוגי דיון זה הדגיש את שאלת היחס שבין השאיפה. האדברסרי

 "הגישה הנרטיבית"גם   145.לבין תפקידם החשוב של הנרטיב והשכנוע הרטורי, העובדות המשפט

-אי ם שלההוכחה המשפטית מתבצעת בתנאי.  הסתייגה מן ההנחות שבבסיס הגישה ההסתברותית

.  בחירה זו איננה הסתברותית כפשוטה.  היא מחייבת בחירה בין טיעונים מתחרים.  שלמות ראייתית

בהליך מיועד .  היא אינה מבוססת על דמונסטרציה מעין מתמטית או על התאמה לרף כזה או אחר

                                                           
143
 .88לעיל הערה  
144

, בהתייחס לאירוע בעבר, באופן תיאורטי.  המשפט מחייב ממצאים אינדיבידואליים ולא קביעות הסתברותיות 
, בנוסף.  ההסתברות יכולה לכל היותר לומר מהי ההסתברות לכך שאירוע התרחש בהינתן סדרה של הנחות היפותטיות

אזי היישום ההסתברותי מהווה הפרה , שבמשפט אין מספר ידוע של מאורעות אפשריים ואף לא ניתן להעריך זאת מכיוון
 .88, 69לעיל הערה , Murphy' ר".   אדישותון העקר"ישירה של 

145
רציונאלי -לדבריו השאיפה להליך לוגי.  The problem of logic and rhetoricמרפי מגדיר את ההתלבטות במונחים של  

 it is an aspiration which is battered and bruised by the realities of combative'ולנצחון ההגיון על הרגש 

litigation"  .לתיאור הערכת הראיות וגיבוש ההיסקים במשפט ר כמודל היוריסטי "מודל הסיפור"להצעת .  6, שם 'Nancy 

Pennington and Reid Hastie, A Cognitive Model of Juror Decision Making: The Story Model 13 Cardozo 

Law Review 519 (1991)  ; רונלד אלן הציע להבין את סטנדרט ההכרעה במונחים של"relative plausibility" – 
בין השאר ' ר.  המתמטי-פני גישת הסף ההסתברותי-תוך הסבר עדיפותה של גישה זו על" ההסבר הטוב ביותר"כקריטריון 

Ronald J. Allen & Alex Stein, Evidence, Probability and the Burden of Proof, 55 Arizona L.R. 557 (2013)  ;

Ronald J. Allen & Michael S. Pardo, The Problematic Value of Mathematical Models of Evidence, 36 Jour. 

of Legal Studies 107 (2007). 
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.  המוצגת גרסהלהדגשת האופי והאיכות של הראיה ולמידת הקוהרנטיות שב, תפקיד חשוב לרטוריקה

ביחס לגורמי סיבתיות ולדפוסי חשיבה וצפייה להכללות ססים ברובם על התאמה הטיעונים מבו

הגישה ההסתברותית מניחה חוסר תלות .  תוך ייחוס ערכים כלליים של אמינות, בעניינם של בני אנוש

דת אך במשפט נבחנים מי, ראיהכל בין הראיות וביטוי אחיד לערכה החיובי או השלילי של 

בהערכת עדויות משתלבים בהכרח היבטים של .  של הקייס בכללותו" אינטגריטי"הקוהרנטיות וה

כמו .  מאופיים של הדוברים ומן הלגיטימיות של הטענות ושל התשובות שלהם, התרשמות ממהימנות

פגם במהימנותה של עדות .  כן נבחנת בקפידה רמת ההתאמה שבין הראיות כחטיבה אחת שלמה

אמינות הוא עלול לדבוק לאלא , אינו מתבטא אך ורק בסיוג כוחה של אותה הראיה, למשל ,מרכזית

שגרתיים אלו ת מתאימה לתיאור היבטים אם השפה ההסתברותי ,אפוא, ספק רב.  הטיעון כולו

הניסיון לכפות הצרנה לוגית אינו תואם את הדפוס הטבעי של התרשמות מן הראיות .  בהערכת הראיות

   .או הסיבות להסתייג מהן, ןוהערכת כוח

סטנדרט  שבו אנשים מבינים אתהביקורת כלפי ישימותה של הגישה ההסתברותית מתייחסת גם לאופן 

, 9/80כגון )יש בתיאור רף הרשעה מספרי , השאלה היא אם אכן כטענתם קפלן ואחרים.  ההכרעה

ות להגביר את האחידהסטנדרט ו להבין את לשופטים ומושבעיםסייע כדי ל( או כל ביטוי אחר 95/800

למדים שאנשים מתקשים מאד מהמחקרים  .ממשי ישנם מחקרים המעמידים הנחה זו בספק.  ביישומו

בדומה .  הערכות ומסקנות עובדתיות למונחים מספריים באופן שאיננו סימבולי גרידא לתרגם

הוא .  היפותטי-סמליהכמותי הינו  פותיעדציון יחס ה, ם"למימרותיהם של בלקסטון או של הרמב

מדד כמותי ממשי של סף ההרשעה כ יאורתהספק רב אם אך .  משמש להדגשה רטורית של המחויבות

מחקרים שנערכו הן בקרב שופטים והן , יתר על כן.  מספק הכוונה טובה יותר לשופטים או מושבעים

ת לסטנדרט ההרשעה בקרב מושבעים מצביעים על נטייה מסוימת לייחס ערכים מספריים נמוכים יחסי

לייצר נוטים סטנדרטים נומריים שכן עולה מן המחקרים   146"(.הוכחה מעבר לספק סביר)"הפלילי 

ביחס למונחים הקוראים לדקדוק בבחינת הקייס של התביעה  בפועל דרישה לרמת הוכחה נמוכה יותר

לקיים את  בנקודה זו מתעורר ספק אם ביכולתה של הגישה ההסתברותית.  ודרישת שכנוע מלא

 .הצבת קריטריון הכרעה מובן ושאיננו נתון לפרשנות :תכליתה המרכזית

מבקרי התיאוריה  -" פריורית-הסתברות א"ייחוס  והביקורת על השימוש בתיאורמת בייז   .ב

הן מבחינה מעשית " תיאורמת בייז"ההסתברותית ייחסו משמעות רבה לשלילת ישימותו של השימוש ב

מעבר ".  פריורית-א הסתברות"נוסחת בייז מחייבת ייחוס ערך של זאת מאחר ו . והן מבחינה עקרונית

את טרייב ראה , פריורית בטרם הצגת ראיות במשפט-בקביעת הסתברות אשמה אלקושי המעשי 

חיוב השופטים או .  אליהם מחויבת מערכת המשפטתלויים ש-ערכי יסוד בלתיב פגיעהכ רעיוןה

סוגיית   147.חזקת החפותעומד בסתירה ישירה לפריורית -אסתברות אשמה הייחס המושבעים ל

דיון בפן יישומי זה של שה ישנם פרשנים הסבורים.  אקדמי נרחב השימוש בתיאורמת בייז עוררה דיון

, כזכור, קפלן בעצמו  148.פרופורציונאלי במסגרת הויכוח-פס מקום בלתיות ההסתברותית התיאוריה

                                                           
146

על חוסר המלמדים על בעייתיות ו, לסקירת מחקרים מגוונים אודות אופן הבנתו והחלתו של סטנדרט הרשעה כמותי 
 .62לעיל הערה , Solanבין השאר ' ר, אחידות ביישומו

147
 Tribe , 839לעיל הערה. 
148

 Murphy , וכך גם .  מדגיש שבייז בעצמו מעולם לא ייחס תחולה ישירה לנוסחה שלו בהקשר המשפטי, 87, 69לעיל הערה
 I have never seen or heard":  כתב Schum.  מודרניים אינם מצדדים ביישום הנוסחה כפשוטה" בייזיאניסטים"

advocates of any of these [mathematical] systems argue in favor of the overt incorporation and combination 

of numbers on the part of fact-finders"  .David Schum, Probability and Processes of Discovery, Proof and 
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פריורית נמוכה או על -ס הסתברות אוייחמצעות ה באהבעי את הציע לפתור הוא.  צפה את הביקורת

 כהסתברות לכךהסתברות האשמה ידי קביעת -כגון על)ישב לכאורה עם חזקת החפות בסיס הגיון המתי

 יהסתברותתחשיב עדכון הקפלן סבר שעם   149(.ביצע את העבירה תושב במדינה הנבחר באקראיש

. ממילא תהיה נקודת המוצא הנבחרת כמעט חסרת משמעות, לנוכח כמות גדולה של נתונים ושל ראיות

האתגר איננו להגן על .  ובורח מן הבעייתיות המבוקש מניח את לכך השיב טרייב כי קפלן בעצם

אלא להצדיקה דווקא במקרים , פריורית אין משמעות-כשירותה של השיטה היכן שלהסתברות הא

טיעונו העקרוני של .  תמכרעבעל משמעות להיות  פריורית עשוי-שבהם ההבדל בייחוס ההסתברות הא

 .מנוגד בהכרח לחזקת החפות, בכל ערך שהוא, פריורי של הסתברות האשמה-כימות א שכלטרייב הינו 

.  אפריורית-לפתרון בעיית ההסתברות ה רבותסוגיה זו הינו עשיר ומגוון וכולל הצעות -הדיון בתת

אכן ניתן לפתור את הבעיה באמצעות ייחס ניח שלצורך הדיון א  .נקודת ביקורת זו איננה חיונית לדיוננו

יישומים בנוסף יתכנו .  שאינם מבטאים דעה קדומה" ניטרלים"פריורית הגיוניים ו-ערכי הסתברות א

ייחוסה של ההסתברות בעיית . של המודל ההסתברותי שאינם מבוססים במישרין על תיאורמת בייז

 .  לאפיין את טיבה של המחויבות הראשונה ניסיוןסוגיה מעניינת אך משנית לעניין ה פריורית הינה-הא

ממאמרו  בדטרייב הקדיש חלק נכ - הביקורת על ייחוס ערכי הנזק לצורך קביעת רף ההרשעה  .ג

של גזירת רף ההרשעה מייחוס  ואלית ומעשית ביחס לאפשרות מימושו של הרעיוןקונספטלביקורת 

ניתן לאפיין שלוש  . הנזקכיצד ייגזרו ערכי  בעיה נובעת מן השאלהה  .גי המשגהערכי נזק לשני סו

 (.לישית הינה הסבר נוסף שאציעהש, שתי הטענות הראשונות הן של טרייב)מצטברות לביקורת  שכבות

אינם קבועים , האישוםבהינתן , הינה שערכי הנזק הנובעים מהרשעת חף ומזיכוי אשםהבעיה הראשונה 

המודל שהציע קפלן הינו סובייקטיבי באופן .  הערכה סובייקטיביתבכשלעצמם  הם תלויים  .ואחידים

קפלן הניח שבכך יתבטאו השיקולים באופן גלוי .  הוק-מפורש ומבוסס על קביעת רף ההרשעה אד

של קביעת רף הרשעה מבוסס מדד אלא שמודל .  ושככלל הפערים לא צפויים להיות משמעותיים

תלות בהערכות אישיות ומשתנות )צפוי לעורר בעיות גם במונחי שוויון ואחידות הוק -אדסובייקטיבי 

וגם בכך שערכי הנזק והרף שייגזר מהם יהיו שנויים במחלוקת ( של המושבעים ביחס למאזן הנזק

אך , הסתייגויות אלו משמעותיות אמנם בהתייחס ליישום הספציפי שהציע קפלן  150.באופן אינהרנטי

שרובם של  כפי)חלף הצעתו של קפלן ניתן לתאר .  פגם בסיסי במודל הצביע עלכרח כדי לאין בהן בה

המודל  של רציונאלה.  יישום אחר מבחינה מעשית ומוסדית( חסידי הגישה ההסתברותית אכן עושים

ידי -באופן קטגורי על, יכול להתיישב עם קביעת רף הרשעה המבוסס על נוסחת תוחלת התועלת

אף , קביעה כזו לא תהיה שרירותית.  היתר כביטוי של ערכים וסדרי עדיפויות חברתייםבין , המחוקק

בסמכותה של הרשות המחוקקת לבטא את סולם הערכים החברתי   .שנויה במחלוקתהיא תהא אם 

                                                                                                                                                                                
Choice, 66 B.U.L. REV. 825, 875 (1986)  . גם רונלד אלן הסביר שהגישה הבייזיאניסטית מכוונת לשמש כמדריך

 Ronald J. Allen, A Reconceptualization of Civil.  לחשיבה רציונאלית ולא להצעת כלי לשימוש ממשי בהליך המשפטי

Trials, 66 B.U.L. REV. 401, 402 (1986). 
149
רעיון שאותו העלה , ב"כשיעור באוכלוסיית ארה)פריורית של אחד לשני מיליון -ו קביעת הסתברות אשאפיל, יש לשים לב 

על סמך אותו .  ב"לפיה העבריין הינו תושב ארה, או הנחה, מבוססת אחרי הכל על ראיה( מחייב-קפלן כהרהור בלתי
, ב מין"ע)רית גבוהה יותר במקרים קונקרטיים פריו-ניתן לטעון להסתברות א, ותוך שימור לכאורי של הניטרליות, ההיגיון

פריורית יהיה תפקיד זניח לנוכח -להסתברות הא, לגישתו של קפלן  'וכו, כלל הנוכחים ברדיוס מזירת העבירה, צבע עור, גיל
הדגמה זו ממחישה כי לעתים .  נקודת המוצא תאבד ממשמעותה.  היכולת לעדכנה בקלות על סמך צמצום האפשרויות

היא , הפוגעת בחזקת החפות לבין היסקים והנחות מתבקשים ומובנים מאליהם" פריורית-הסתברות א"ה בין האבחנ
וטיעוני ( מודע-באופן מודע או בלתי)טענה נוספת של קפלן הינה כי שופטים ומושבעים ממילא חושבים ופועלים כך .  סמנטית

 .הביקורת בהיבט הזה הינם בבחינת היתממות
 
150

 .98-97 ,878לעיל הערה  ,Milanichגם ' ר  
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יותר של תחשיב ביטוי כללי  רף ההרשעה ההסתברותי ייקבע בהתבסס על.  ואת הערכת מדרג התועלת

אך ההגיון הנורמטיבי של , מדובר בשינוי משמעותי ביחס למודל שהציע קפלן ."תוחלת התועלת"

הסתברותי המבוסס על קביעת יחס התועלת -עיצוב של רף הרשעה מידתי: המודל נשמר באופן כללי

 .השבין שני סוגי המשג

 טרייב תיאר את.  השכבה הנוספת של הביקורת מתייחסת למתודולוגיה של חישוב מאזן תוחלת הנזק

 misspecifies theשכן הוא , ואף כמודל שעלול לייצר עוות, המודל של קפלן כפשטני להחריד

consequences.151   ( באופן תיאורטי) לצורך ביטוי הרעיון שביסוד הצעתו של קפלן דרוששטרייב טען

 .נזק הינם כשלעצמם פונקציה של הסתברות האשמה/ערכי התועלתמודל מורכב בהרבה וזאת מאחר ו

תוך שהצביע , "הנכון"הציע טרייב את החישוב , לפיכך.  ניתן להניח חוסר תלות בין שני הפרמטרים לא

 טרייב המחיש  152.מעשי-נוסחת החישוב הדרושה הופכת את המודל כולו לבלתי.  חוסר ישימותועל 

 ככלל או במקרים, יישום מודל מאזן תוחלת הנזק עלול לייצרשאת החשש  באמצעות נוסחת החישוב

האינטואיטיבית של סטנדרט ההרשעה  הערכי רף הרשעה נמוכים המנוגדים לתפיס, מסוימים

מישור זה של הביקורת חושף את הקושי להכיל באופן אמיתי  שנראה , בניתוח מרוחק יותר  153.המחמיר

הרעיון לביטוי ברובן של ההצעות מתכנס ".  תוחלת התועלת"את מלוא משמעותו ומורכבותו של מושג 

אין , מוצדקת כשלעצמה, אך גם בביקורת זו.  ן תוחלת הנזק באופן מכליל וברמת הפשטה גבוההמאז

ידי המחוקק כנגזרת -לשלול את עצם תוקפה של גישת רף ההרשעה ההסתברותי הנקבע על כדי לדעתי

 .ביחס למאזן התועלת ,הנורמטיבית, "עמדת החברה"מ

להבדיל )ע מעצם ההיזקקות לתחשיב תוחלת התועלת הנוב, שאיננו מבוטל, ברצוני להאיר קושי שלישי

הוא בבחינת נו מתודולוגי בלבד אלא נהקושי האמור אי(.  expected value -" ערך התועלת"ממאזן 

ל ביסוסו של מאזן התועלת שכוונתי לרעיון היסודי לתיאוריית קבלת ההחלטות .  קושי עקרוני של ממש

הינו פשוט  מפשע תוחלת הנזק לנוכח הרשעתו וענישתו של חףחישוב .  על ערכי ההסתברות להתחרשותו

אם על ידי בית המשפט במקרה הספציפי ואם )אך כיצד תחושב תוחלת הנזק של זיכוי אשם , יותר ומובן

גזירת רף ההרשעה מתחשיב זה מחייבת ?  (ביחס לסוג העבירה, על ידי המחוקק באופן מכליל וקטגורי

לכרוך את רף ההרשעה והסיכוי ( ע אודות עברו הפלילי של הנאשםגם בהנחה שלא יתבסס על מיד)

, האחד.  שני קשיים משמעותיים נובעים מכך.  הערכת מסוכנות עתידית והסתברותהלהרשעת שווא ב

הוא עירוב בין קביעת הרף לבין בחינתן , הוק-עתו של קפלן לקביעת מאזן הנזק אדהמתעורר ביחס להצ

ככל שתוצגנה ראיות לביסוס הסתברות אשמה גבוהה :  מסיבה פשוטה זאת.  של הראיות הספציפיות

 תוחלת הנזק לנוכח)הרי שהדבר ישפיע על הערכת תוחלת הנזק ( קונקלוסיבית-אף אם בלתי)יותר 

ככל שהסתברות  154(על בסיס התחשיב" )לרדת"עשוי רף ההרשעה וכך ( תגבר זיכויו של הנאשם

                                                           
151
 .8317-8313, 839לעיל הערה , Tribe;  19, שם 
152

קפלן גזר את ערך הנזק מהרשעת חף מפשע באמצעות חיסור התועלת מהרשעת חף מפשע מהתועלת מזיכוי חף מפשע  
יותר הרשעה שגויה טרייב מסביר שהשופט או המושבע יראה בחומרה רבה (.  וכך בהתאמה גזר את ערך הנזק מזיכוי אשם)

.  מאשר הרשעה שגויה של אדם שאשמתו נראתה כמעט וודאית, לאשמתו 4/2של אדם שייחס הסבתרות של מעט מעל 
 .8317-8313, שם' לנוסחה החילופית שהציע טרייב ר

153
מכאן  . 4/2טרייב ממחיש שהנוסחה עשויה לתת ערך הסתברות אשמה של   .90, 878לעיל הערה , Milanich  ;8315, שם 

כמה קל או קשה לתביעה לבסס הסתברות אשמה של נאשם אשם : הוא מדגיש שורה של שאלות שהמודל אינו יכול להכיל
מהי התלות בין סטנדרט ההוכחה לבין שיעור החפים ?  כמה חפים מפשע מלכתחילה עומדים למשפט?  4/2ברמה של מעל 

 . ועוד?  מפשע שכנגדם מוגשים כתבי אישום מלכתחילה
154

נושא זה של הקשר בין הסתברות האשמה הקונקרטית לבין הערכת תוחלת הנזק לא זוכה להתייחסות במאמרו של  
, לעומת זאת, ביקורתו של טרייב.  קביעה כי לא יובא בפני המושבעים מידע לגבי עברו הפלילי של הנאשםהזולת , קפלן

 .  ת האשמהמסבירה כי חישוב תוחלת הנזק כרוך בהכרח עם התייחסות להסתברו
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באופן המנוגד לתפיסה הנורמטיבית והאינטואיטיבית ) ולאפשר הרשעה, האשמה גבוהה יותר

הקושי השני דבק גם במודל הכללי יותר של (.  המקובלת של המחויבות להגנה על חפים לנוכח ספק

גם במתכונת זו של קביעת רף ההרשעה על בסיס .  ידי המחוקק-הגדרת רף ההרשעה מבוסס התועלת על

גלומה הנכונות להתחשב במעין , ל ההסתברות להתרחשותוהערכת שיעור הנזק לנוכח זיכוי אשמים וע

, לנוכח הדגשת חומרת הנזק הצפוי מזיכוי וחשש גבוה יותר להתרחשותו  155.מוגברת" חזקת מסוכנות"

דווקא ביחס לעבירות החמורות , לעתים, מתעורר חשש משמעותי לדילולו של סטנדרט ההכרעה

דווקא במקרים ה על חפים מפשע עלולה להיחלש רמת ההגנ . נחת-מסקנה זו מעוררת אי  156.יותר

בהתבוננות , במקרים אלו.  הקשים שבהם מתעורר האתגר ושבהם חשיבותו היא הרבה ביותר

ביקורת זו .  עשויה להיות גבוהה יותרמפשע הסתברותית גרידא הנכונות להקרבת חף -תועלתנית

 .לעבודה לישיבפירוט בפרק הש תואמת את הביקורת הכללית כלפי הגישה התועלתנית כפי שהוצגה

הן מתרחקות ממודל , למעשה.  רובן של ההצעות לשימוש ברף הרשעה הסתברותי אינן מכוונות לכך

אל מושגים כלליים יותר של קביעת רף , טהור של תיאוריית קבלת החלטות ברוח הצעתו של קפלן

המגלם יחס העדפה כללי בין סיכוני ( או במספר רמות קטגוריות מובחנות, בין אם קבוע)הרשעה 

 157.מוצע רף הסתברותי גבוה יותר בעבירות החמורות כמעט בכל המודלים.  המשגה

ו ביחס למורכבות, ביחס לתהליך גזירתו של רף ההרשעה משמעותית תמונה של ביקורת אפואמתקבלת 

משקלם .  ביחס לתוקף הרציונאל המוסרי המנחה אותו ולקונסיסטנטיות שלוו ,וםשהרבה ולבעיות ביי

הרעיון   ,גם אל מול הביקורת, בכל זאת נותר.  על הרעיון במישור זה איננו מבוטלשל טיעוני הביקורת 

כרף המגדיר את יחס  -הבסיסי של ביטוי סטנדרט ההרשעה כמדד כמותי המבטא יחס העדפה חברתי 

רעיון בסיסי זה אינו .  כבחירה חברתית, במשפט הפלילי" הקביל"או " רצוי"הקצאת סיכוני המשגה ה

 .  של השיקולים שמהם ייגזרהמדויק י במחלוקות הנוגעות לטיבם בהכרח  תלו

הביקורת   -( תכליתו של סטנדרט ההכרעה)הביקורת במישור הנורמטיבי והאקספרסיבי  .ד

הביקורת הרלוונטית ביותר זוהי גם .  החשובה ביותר על המודל ההסתברותי הינה במישור העקרוני

 .  ואת תכליתו של סטנדרט ההכרעה הראשונהלבאר את טיבה של המחויבות  ניסיוןל

הרי שהטיעון המרכזי והחשוב ביותר של טרייב נגד , הגם שהקדיש דיון נרחב לביקורת המתודולוגית

.   (quantification of sacrifice)" כימות ההקרבה"הגישה ההסתברותית היה טיעון נגד עצם הרעיון של 

הורים לבין היבטים אקספרסיביים והכרה בעקרונות טיעון זה משלב בין היבטים נורמטיביים ט

כושל , הדגיש טרייב, המודל ההסתברותי.  תלויים שאליהם מחויבת מערכת המשפט-ובפונקציות בלתי

 compelled)" כנות הכפויה"בהיבט האקספרסיבי טען טרייב נגד ה.  בהכלת ערכים יסודיים של השיטה

candor) ההבנה שבפעולתה של מערכת המשפט תיפולנה .  יםשבהצהרה על שיעור ההקרבה של חפ

                                                           
155

או עבירות מסוג שקיים חשש גבוה יותר לביצוען שוב /ביחס לעבירות שפגיעתן באינטרס החברתי נתפסת כחמורה יותר ו 
 .אם יזוכה, על ידי העבריין

156
. 89 -משתמעת מדברי סטפן מראשית המאה ה לנוכח חומרת האשמה נמוכה יותרתפיסה זו של רמת ההגנה , כזכור 

, מצד אחד.  כוקטורים המושכים לכיוונים שונים, פועלים בעצם שני גורמים, השוואת תוחלת הנזקבניתוח המבוסס על 
במצבים רבים , מצד שני. לנוכח המשמעות העונשית הכבדה מפשע בעבירות החמורות יותר עולה תוחלת הנזק מהרשעת חף

צפויה , בצע עבירות נוספות מאותו סוגלנוכח צפייה שהוא עלול בהסתברות גבוהה ל, העליה בתוחלת הנזק מזיכוי אשם
, על כן.  לאשמתו הקונקרטית 0.5 -וזאת ביתר שאת אם מתאפשרת התחשבות בהסתברות גבוהה מ, להיות גבוהה עוד יותר

 .דווקא בפרשות חמורות, באופן משמעותי, יהיה נמוך יותר לפי המודל רף ההרשעהכי בהחלט קיים החשש 
157

קשה להשתחרר מן הרושם כי הצעות אלו אינן ניתנות , יון המפורט בפרק השני לעבודהלאור הניתוח המובא כאן ובד 
 .להצדקה תועלתנית גרידא והן מושפעות מן התפיסה האינטואיטיבית ביחס למהותו של עקרון ההגנה
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אינה דומה להצהרה של מערכת המשפט באמצעות , בכללן הרשעות של חפים, נמנע-טעויות באופן בלתי

הכללים והמדיניות שלפיהם פועלת . כלליה כי היא חותרת למימוש שיעור הקרבה זה כמצב רצוי

-המשפט הפלילי ממלא גם תפקיד סמלי  158.השיטה מגלמים את ערכיה ולא רק מיישמים אותם

דווקא , מבחינה זו.  הממחיש את דבקות החברה באמצעות מערכת המשפט בערכיה, ריטואליסטי חשוב

טיעון   159.שמתיימרת הגישה ההסתברותית להציע עומדת בעוכריה בהתאמה לרף סיכון מוגדר הדיוק

פרסיבית של המשפט לבין הפונקציה זה מעורר את הויכוח הנצחי ביחס המורכב שבין הפונקציה האקס

חשוב להבין שעמדתו של טרייב אינה מבוססת על דיכוטומיה או על טיעון לפיו התכלית .  המעשית

שגם מתוך הכרה :  הטיעון הוא אחר.  האקספרסיבית מצדיקה התעלמות מקיומן של הרשעות שווא

היות מוגדרת ומעוצבת בהתייחס יכולה ל אינה מפשע המחויבות להגנה על חפים, בקיומן של טעויות

של האספירציה  הגדרהה.  אבחנה בין המצוי לבין הרצוי הטיעון מחייב.  רצוי לשיעור טעויות מקובל או

בהגדרתן .  ידיעה שלא ניתן לממשה במלואהמתוך ם גמסויגת -בלתי ושל חובת המאמץ צריכה להיות

שביעות "ה לכרוך את טיעונו של טרייב עם סיב מובןאין כ.  של חובת הזהירות והמאמץ לא תתכן פשרה

שאלת .  ביחס להצלחת מערכת המשפט לקיים את הערכים שלפיהם היא פועלת באופן מוצהר" הרצון

 .מימושה של המחויבות הינה נפרדת משאלת הגדרתה ועיצובה

לשיטתו קיים פגם מוסרי . תובנה זו מובילה אל ההיבט הנורמטיבי המובהק בטיעונו של טרייב

 measurable)ולכאורה נתון לצמצום " מדיד"ינטרינזי בהרשעת אדם לנוכח קיומו המוצהר של ספק א

and potentially reducible margin of doubt") .את האבחנה  דגישהיה הראשון לה, למיטב ידיעתי, טרייב

ור מסוים גם אם בתחשיב מצרפי צפוי שיע: כמשל, הנוגעת לאחריותה של חברת תעופה למנוע תאונות

הרי שהדבר אינו גורע , (ואפילו מתוך חתירה להשגת שיעור מסוים שייחשב כהצלחה)של תאונות 

מחובות הגורמים השונים במישור הבטיחותי לנקוט במיטב המאמצים למניעת התרחשות תאונה 

 םה .חובת המאמץ שלהם איננה מסויגת ואיננה מוגדרת לפי שיעור התאונות הכללי.  בטיסה נתונה

סטנדרט ההכרעה ההסתברותי מייצר בעיה ישירה של דילול .  רשאים להתעלם מכל ליקוי מזוהה אינם

הבנה שגויה מעיקרה של טיבה של המחויבות , ותבפשט, זו.  הסטנדרט ונכונות להרשעה לנוכח ספק גלוי

 .  הראשונה

נסון תלה במשפט הפלילי  זכיר כיא  160.נסוןהינה זו של , לעיל הוצגהשכבר , עמדה מרחיקת לכת יותר

-תכלית זו שביסוד העמדה המשנה המשפטית. תכלית שמעבר לחקר העובדות ובפסקי הדין

הינה חיונית לצורך מימושה של הרתעה אפקטיבית המבוססת על הפנמת נורמות , הפרגמטיסטית

ל המחשה להליך הפלילי מיועד התפקיד ש, לצורך מימוש מטרה זו.  ההתנהגות המצופות בקרב הציבור

משמעי -כאשר ההרשעה משדרת ונתפסת כמסר ברור וחד, ודרמטיזציה של הנורמה ההתנהגותית

התנהגות  מתמרץ המשפט הפליליבדרך הזו .  ענישה/סיבה לבין תוצאה/הקושר בין מעשה מעשה

הבעיה במודל ההסתברותי היא בכך שהוא מערער את המסר ההתנהגותי ואת הקשר .  בהתאם לחוק

היא נשענת .  הרשעה המבוססת על הסתברות אינה מאפשרת סגירות.  ן סיבה לבין תוצאההישיר שבי

החשש הוא שהמסר של ההרשעה יהפוך ממסר .  על דרגת הוכחה ולא על קביעות עובדתיות פוזיטיביות

 .  סיכונים-י המשפט למסר של תחשיבכשל מימוש מוסר וער
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 Tribe , 8327-25, 8330, 839לעיל הערה.   
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 .779-730 ,40לעיל הערה  ,('חלק א)רון שפירא  
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 Charles Nesson, The Evidence or the Event? On Judicial Proof and the Acceptability of Verdicts, 98  

HARV. L. REV. 1357 (1985)  .לעיל 3.9דיון מפורט בפרק ' ר. 



225 
 

הבעיה היסודית בגישת   161.ונתן כהן'ג ן מקיףבאופ את מוקד הביקורת שסימן טרייב היטיב לפתח

ההסתברות הפסקליאנית נובעת מכך שהיא מסיטה את תשומת הלב מהתמקדות במקרה הפרטיקולרי 

המחויבות של מערכת המשפט למימוש הצדק ולהגנה על חפים הינה .   אל עבר מימוש יחס העדפה כללי

הצגה  -" אסטרטגיית ניחוש"הציגה במונחים של ואין זה נכון ל, בכל מקרה לגופו, מחויבות קונקרטית

.  המחייב זיכוי" הסביר הספק"הבנה זו נכרכת במישרין עם מושג . המייצרת פרדוקסים ועוותים

אנו נוטים לקבוע שקביעה מסוימת לא מגיעה לכדי וודאות לנוכח קיומה , בהקשר של המשפט הפלילי

" ספק סביר"אנו מסיקים היעדרו של  -ההיפך נכון  וגם)להטיל ספק , פרטיקולארית, של סיבה ספציפית

לא הפער (.  אף זאת במונחי סיבה ולא במונחי אמדן ההסתברות, היכן שלא נמצאת סיבה כאמור

שאינו מאפשר להפריך  תאל פרט או מאפיין ספציפי בתשתית הראייתי, בהסתברות מונע את ההרשעה

הסתברותיים לעיצוב סטנדרט ההכרעה הוא  השימוש במונחים.  קיומה של אפשרות ממשית לחפות

המייצגת , גישתו של כהן  162.ובמקרה הגרוע מעוות ומטעה, נחוץ-לפיכך במקרה הטוב מלאכותי ובלתי

כרכיב " המשקל הראייתי"מדגישה את עקרון ה, את העמדה הדומיננטית בשיח המשפטי והאקדמי

עיון ביטויו של קריטריון המשקל מגמה זו של ר  163.חיוני בהבנתה של דילמת ההכרעה הפלילית

 . סקור להלןאבסטנדרט ההכרעה מייצגת את ההתלבטות השלישית ש, "הספק המאובחן"או , הראייתי

 כמותי לאור התיזה -תברותיהמודל ההס ניתוח  5.5.5.5

מספר תובנות   .גישה ההסתברותיתכלפי ההתיזה המוצעת בעבודה זו מאפשרת זווית התבוננות נוספת 

 :ראויות להדגשה

שאלת הנכונות לאמץ את התפיסה ההסתברותית של סטנדרט ההכרעה היא שאלה בסיסית של  (8

, כשאלה קודמת בחשיבותה, שאלה זו.  כמחויבות מוסרית מפשע אופן הבנתו של עקרון ההגנה על חפים

לישי לעיל המחיש כיצד בפרק הש ןדיוה.  איננה שאלה מתודולוגית אלא שאלה נורמטיבית ומושגית

פרספקטיבות מוסריות שונות מייצרות תפיסות שונות בתכלית ביחס לטיבה של המחויבות ולכן גם 

אימוץ המודל ההסתברותי להגדרתו של סטנדרט ההכרעה נצמד לאימוצה של .  ביחס לאופן יישומה

 .ההצדקה התועלתנית לעקרון ההעדפה כהצדקה הדומיננטית ואף הבלעדית

בפרק השלישי הסביר מדוע ראוי לדחות את ההצדקה  הדיון, קונקרטי יותר כטיעון (7

הגישה התועלתנית אינה מעגנת . מפשע הגנה על חפיםמחויבות לבלעדית לכהצדקה בוודאי , התועלתנית

הפרספקטיבה .  הצדקה עקבית לעקרון העדיפות ורמת ההגנה על חפים משפע בגדרה נוטה להשתנות
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 Cohen , 88לעיל הערה. 
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ההכרה בקיומו של ספק המונע הרשעה לא היתה נובעת מכך , 0.95היינו קובעים רף הרשעה הסתברותי של  םאפילו א 
.  ן ההסתברות להיות גבוהה מכךהמונע מ הפרט או המאפיין הספציפי שההוכחה לא הגיעה לרמת ההסתברות הזו אלא מן

כהן מדגים .  והיא איננה המתאימה לתיאור היוריסטי (superfluous)במובן הזה המשגה ההסתברותית הינה מיותרת 
לנוכח " הרשעה צודקת"שגם קיומה של הסתברות אשמה גבוהה מאד אינה מתיישבת עם  (פרדוקסים)דוגמאות בשורה של 

אחד .  אסירים לקראת תקיפה של סוהר 75מזהה עד ראיה התארגנות של " האסירים בחצר"בדוגמת .  מו של ספק גלויקיו
.  לאחר מכן הוא חוזר ומתערבב בקבוצת האסירים.  ם עוזב את הקבוצה כדי להסתתר ולא משתתף בתקיפההאסירי

אך הספק באשמתו הינו גלוי , 0.96הסתברות האשמה של אסיר רנדומלי ששהה בחצר הינה " נקיה"מבחינה סטטיסטית 
זו ' דוג.  פט של הוכחה מעבר לספק סבירהדוגמה ממחישה מדוע סטנדרט הסתברותי גרידא נכשל בתיאור הקונס.  ומוחשי

 Charles R. Nesson, Reasonable Doubt -נסון ;  לעיל 88טקסט נלווה להערה ' ר, ידי צוקרמן-על, בין השאר, נדונה גם

and Permissive Inferences: The value of complexity 92 HARV. L. REV. 1187, 1192–3 (1979);   קיי   - David H. 

Kaye, Naked Statistical Evidence 89 YALE LAW JOUR. 601 (1980)  . לעיל , ובעקבותיו גם של שטיין)ההסבר של כהן
 .Cohen ,36-39.  כדרישה נוספת מעבר למידע הסטטיסטי" המשקל הראייתי"מבוסס כאמור על קונספט ( 43, 87הערה 

163
 JOHN MAYNARD KEYNES, A TREATISE ONבעקבות , "המשקל הקנסייאני"העקרון מוכר גם כעקרון .  שם 

PROBABILITY 71-77 (1921). 
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בפרק   164.יק ואף לחייב ביטוי חלש לעקרון ההגנה ולעתים גם סטייה ממנוהתועלתנית עשויה להצד

הגנה למספר פרספקטיבות מוסריות חשובות אחרות עשויות לעגן מובן חזק למחויבות ש השלישי טענתי

תורת "ו)הרולסיאנית " האמנה החברתית"בכללן פרספקטיבת , (ובהן המחויבות הראשונה)על חפים 

" הנאמנות לערך המצדיק"וגישת , "זכויות לבין אינטרסים"האבחנה בין , (הקשורה אליה" הזכויות

זו את המובן החזק של עקרון ההגנה אינה מתיישבת עם תפיסתה במונחים  ההבנ.  ידינו-שהוצעה על

המובן החזק של המחויבות מתבסס לא על פרמטרים של , כפי שהוסבר באריכות.  רידאהסתברותיים ג

הנאמנות לערך "גישת ש תיכן הדגש.  טיב ובסוג סיכון המשגה המוטלביחס לה הסתברות אלא על אבחנ

המובן החזק .  מחייבת ביטויו של העקרון גם במונחי מאמץ מוראלי ומוטיבציה מרסנת" המצדיק

 .  נגד הגישה ההסתברותית הטיעונים הנורמטיבייםאת  מחזקהמוצע 

אין  לעקרון ההגנה על חפים מפשע "מובן חזק"המודל ההסתברותי אינו משקף כי המסקנה  (3

המודל ההסתברותי מייצג אידיאל או .  אין לרעיון שעליו הוא מבוסס נוכחות והשפעה בשיחשמשמעה 

. זיהוי היחסיות ההכרחיתלטיעון זה מתקשר .  גם מבלי שהוא מיושם באופן פורמלי, דפוס של חשיבה

כפונקציה של , אל החשיבתי ההסתברותיככל שיישום סטנדרט ההכרעה נוטה להישען יותר על האידי

 .שיעורין והקצאת סיכונים הרי שהיא מתרחקת מן המובן החזק של המחויבות הראשונה

 בכריכתם ככלים שלובים של שלושה שיקולים  וטיעון חשוב נוסף שמציעה התיזה הינ (4

פונקצית , תהתכלית האפיסטמי:  בפרט והמחויבות הראשונה, המחויבות להגנה על חפים החולשים על

סטנדרט ההכרעה מגלם את השילוב בין שלושת ".  הנוחות המוסרית"ושיקול , הקצאת סיכוני המשגה

טיעון הנוחות ".  בהתפתחותו ובעיצובוהיה תפקיד חשוב  לשיקולי הנוחות המוסרית .השיקולים הללו

שה ההסתברותית גם הדיון המרתק והפורה בתוחלת של הגי.  דחק אל השוליים בשיח הרווחנהמוסרית 

מתרכז בשימושיות שבה לאור התכלית האפיסטמית ובעיקר בלגיטימיות של אסטרטגיית הקצאת 

והיא טיבה של , א פחותהגישה מעוררת שאלה מעניינת וחשובה ל, לדעתי.  הסיכונים שהיא מתווה

וסרית טיעון הנוחות המ.  כרעה במשפט הפליליהההנוחות המוסרית שאחריה אנו חותרים בהקשר של 

נחת אינטואיטיבית מיישומה של -אי תיארוש, טיעוניהם של טרייב ושל כהןעניק משנה תוקף למ

וודאות "וה, "ההוכחה מעבר לספק סביר"אם מקבלים שמושגי .  התבוננות הסתברותית גרידא

לא רק , נקשרו לביטוי מצב של הנחת דעת ודחיית כל סיבה להטלת ספק, שממנו צמח" המוראלית

מעותי בין אז מתחוור פער מש, יה נורמטיבית אלא גם בשאיפה לעיגונה של הנוחות המוסריתכאסטרטג

סטנדרט ההוכחה .  מתיימרת להציע הנוחות המוסרית שהגישה ההסתברותיתאותו הרעיון לבין סוג 

כבסיס למימוש המחויבות המוסרית של " אסטרטגיית הניחוש"מעבר לספק סביר דוחה את רעיון 

טיעונים של שיטתיות לוגית או רמת קונסיסטנטיות , על כן(.  ובאמצעותם של החברה)ה מקבלי ההחלט

בהתעלם מכך שהם  גם -גבוהה יותר ביישום סטנדרט ההכרעה או בשיפור ההחלטות הנכונות והתועלת 

.  נכשלים בגילום תכלית מרכזית שלאורה עוצב סטנדרט ההכרעה -שנויים במחלוקת כשלעצמם 

ובאופן )אלא שהשופט או המושבע , ריון הנוחות המוסרית איננו בהכרח תוצאתנימשמעו של קריט

האפשרות .  דקדקתי בבחינת אפשרות החפותשאני יודע .  מצפוני שקט:  "יוכלו לומר( החברה, עקיף
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ואידיאל  165נדמה כי זהו בדיוק המסר אליו כיוון טרייב".  איננה בידיי, גם אם קיימת, שאני שוגה

 .  רית מסייע להסבר והבנה של הבעיההנוחות המוס

, בחלק הראשון לפרק זה סקר בפירוט את המקורות והרציונאליים ההיסטוריים הדיון (5

סטנדרט ש הסקירה הבהירה.  הפילוסופיים והתיאולוגיים שמהם צמח והתפתח סטנדרט הספק הסביר

הגישה ההסתברותית המבוססת על ".  הוודאות המוראלית"ההכרעה צמח מתוך ניסיון לזקק את רעיון 

.  למקור הרעיוני פילוסופי שמתוכו התגבש סטנדרט ההכרעהלחלוטין  קביעת רף סיכון תועלתני זרה 

הרי " יתהוודאות המוראל"להסבר " הסתברות"ון לוק והוגי דעות אחרים השתמשו במושג 'הגם שג

רעיון הוודאות המוראלית ביטא אספירציה , להיפך.  שלא קישרו זאת לתורתם של פסקל או לייבניץ

ובאופן , "הסכמה אוניברסאלית"ל, (מבחינה לוגית)להנחת דעת שלמה , לדרגת הוכחה מקסימלית

ליברטיבי רעיון הוודאות המוראלית חייב גם מאמץ ד.  הגיונית להטיל ספק סיבהלהיעדר כל  -מודגש 

סוגים "בין המושגית  אבחנהב מקורו של הסטנדרט מצוי. כלל המידע והנתונים הרלוונטייםלהידרש ל

גם מתוך ידיעה שלא ניתן להגיע לוודאות פיסית או   .(realms of knowledge)" מובחנים של ידיעה

ורך הרשעה שאליה כן הכרחי לשאוף ולהגיע לצ, מעשית, "וודאות"הרי שקיימת , דמונסטרטיבית

 .רף הסתברותי באשר הוא מנוגד לרעיון פילוסופי זה מיסודו.  במשפט

.  יש להבין את סטנדרט ההוכחה לא כרף מוגדר ומוחשי אלא כרעיון המבטא מחויבות (6

דילמת ההכרעה איננה רק אפיסטמית .  היחס ביניהם איננו אחיד.  השיקולים הינם רבים ומורכבים

בניגוד להנחת .  ציהיזפיינים אלו דוחים את ההצרנה ואת היומרה לפורמלמא.  ערכית-אלא גם מצפונית

של תיאוריית קבלת החלטות אלא בעיה " בעיה פשוטה"המשפט הפלילי אינו מייצג , המוצא של קפלן

אין להתפלא על כך שהניסיון לפתור את הבעיה באמצעות כלים , לכן.  מורכבת ורגישה הרבה יותר

 .נחת ועוותים-מייצר אי, מורכבותה שאינם מכילים את מלוא 

.  הינה שהגישה ההסתברותית נכשלת בביטוי טיבה של המחויבות הראשונה, לפיכך המסקנה (2

 .אנאליטי ונורמטיבי כאחד, זה הינו דסקריפטיבי ןטיעו

האם סטנדרט ההכרעה במשפט הפלילי משתנה בהתאם לחומרת העבירה  - שנייההתלבטות   5.5.5

 ?ולחומרת הענישה שעל הפרק

היא מעוררת את . ריאציה מסוימת על ההתבלטות הראשונהוניתן לראות כו שנייהאת ההתלבטות ה

עשוי להשתנות  -במינוח אחר  וא" הספק הסביר"בגדרו של מבחן  -השאלה אם סטנדרט ההכרעה 

  166.בפסיקה הובעה פה ושם עמדה כזו.  פויה לנוכח הרשעהאו הענישה הצ/רת העבירה ובהתאם לחומ
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בבדיקה בטיחותית , קלה כחמורה, שאינו רשאי להקל, בהחלט ניתן להבין כי זהו פשר הדוגמה של טכנאי המטוסים 
הוא בתחושת " נוחות המוסרית"מקורו של רעיון ה.  צע גם לנוכח הידיעה כי שיעור מסוים של תאונות יתרחששהוא מב

רעיון הנוחות המוסרית מסביר את הצורך .  של הנאשמים האינדיבידואלים" גורלם"או " על דמם"האחריות האישית 
הגישה ההסתברותית מציעה .  לתוצאה השגויה להבטיח למושבעים שקט מצפוני וידיעה שהם לא נושאים באחריות מוסרית

אך היה שקט במצפונך כי זה נדרש , מסוים, אמנם אפשר שהיה לך חלק בהרשעתו של חף לנוכח ספק מודע" –היגד אחר 
הדגש הינו על , והן במושגים מצפוניים חילוניים" הנוחות המוסרית"הן בשורשים התיאולוגיים שביסוד ".  לתועלת החברה

האחריות המוסרית האישית מחייבת מיצוי של המאמץ למניעת   .חריות האישית כלפי הנאשם האינדיבידואליתחושת הא
  .ככל שהוא מצוי בשליטת הפועל, הנזק

 
166

בית (. 8955) 7063, 7082' ד יב"פ, גרינוולד' היועץ המשפטי לממשלה נ 737/55פ "זו היתה גישת השופט אגרנט בע 
יכולים לעלות : "בהסתייגות רפה 658, 801לעיל הערה , דמיאניוקשוב בפסק הדין בעניין  המשפט העליון העלה האפשרות

פי המטרה אשר -אלא על, פי תוכנם המהותי של הדברים-שאינה בנויה על, ספקות לגבי אימוצה של נורמה משפטית כמתואר
 ".אולם במקרה שלפנינו ניתן להשאיר את הנושא בצריך עיון.  לה הם מיועדים
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מתארת את סטנדרט ההרשעה כסטנדרט אחיד המבטא את עקרון  דומיננטית בשיח השיפוטיהעמדה ה

הטיעונים לא ניתן לשלול ש, עם זאת לנוכח הגמישות ביישומו .ההגנה ושאינו משתנה ממקרה למקרה

יישומה  באופן המשפיע עלאינם מחלחלים נדרט המשתנה בהתאם לחומרת העבירה בעד תפיסתו כסט

מלומדים מכובדים העלו את הסברה לפיה הסטנדרט אכן   167.למעשההלכה של דרישת הספק הסביר 

לעבודה בפתח הפרק השלישי   .כטיעון דסקרפטיבי, כאמור ,ממקרה למקרה לפי נסיבותיו משתנה

ייחודה של הסנקציה  עקרונית מקדמית מן הגישה בהתבסס על הבנתהקדשתי דיון להסתייגות 

 .אפנה לדיון מפורט יותר המתמקד במחויבות הראשונהבשלב זה   168.באשר היאהפלילית 

ושל מאזן " מידה"רעיון הסטנדרט המשתנה מבוסס על ראיית המחויבות להגנה על חפים במונחים של 

מצד .  זו נבדלת מקודמתה משתי זוויות התבוננות שנייההתלבטות , עם זאת(.  או אינטרסים)תועלת 

אף שהמודל ההסתברותי הטהור של גזירת רף ההרשעה ממאזן הנזק היחסי מחייב מאליו , אחד

וריאציה על המודל המתבטאת בקביעת רף הסתברותי  גם הרי שתתכן, הוק-סטנדרט המשתנה אד

, כלומר  .הראויה לשם ההגנה על חפים המייצג הכרעה חברתית כללית ביחס לרמת ההקרבה, אחיד

ההצעה לקביעת רף הכרעה , מצד שני  .הגישה ההסתברותית אינה מחייבת נקיטת סטנדרט משתנה

היא עשויה .  הסתברותי-אינה חייבת להתבטא בקביעת רף כמותי, משתנה המבוסס על מידה ועל איזון

  169.ביחס לסוגי עבירות שונות, וצמתםשונים בע" מילוליים"להתבסס על קביעת רף או דרישת הוכחה 

שעשוי להתפרש על " גמיש"סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר הינו סטנדרט גם , אחרת גרסהלפי 

 170.בסיס על איזון בין האינטרסים המתנגשים בכל מקרה לגופו

 "ספק סביר בנסיבות העניין" -הצעתו של יניב ואקי   5.5.5.5

ההרשעה  סטנדרטבין " מודל של הלימה"המכונה בפיו כ, יב ואקיתרכז בהצעתו של ינא הדיוןלצורך 

ביסוד שחלק לא מבוטל מן ההנחות יש לציין ש  171."בנסיבות העניין"לבין חומרת העבירה והעונש 

נדה של ואקי 'המסקנות והאג, עם זאת.  הצעתו של ואקי דומות מאד להנחות המוצא של עבודה זו

 .שונות בתכליתבהתייחס למחויבות הראשונה הינן 

בדומה לנקודת .  נקודת המוצא של ואקי הינה חמקמקותה של דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר

היעדרו של מובן אחיד : וביניהן, מדגיש ואקי מספר אבחנות ביחס לשיח הרווח, המוצא של עבודה זו
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שלנוכח העמימות והערפול המושגי של מבחן הספק הסביר בתי המשפט אכן מיישמים , יניב ואקי מעלה טענה פוזיטיבית 
.  מדובר לשיטתו בתיאור נכון ומייצג של דרך ההכרעה השיפוטית". נוסחת איזון אינטרסים"אותו באופן גמיש תוך נקיטת 

עיונים בדין הפוזיטיבי והצעה למודל :  סבירותו של ספק" ואקייניב . כיר במודל זה כמודל נורמטיביתואקי מציע לה
ככלל נוהגת הפסיקה להצהיר על תחולה "(.  עיונים בדין הפוזיטיבי, ואקי" -להלן  ( )7083) 463, מט הפקליט" נורמטיבי חדש

ל ואקי לפיה בתי ככל שטענתו ש, לכן.  מסויגת של סטנדרט ההוכחה המחמיר ושל המחויבות להגנה על חפים מפשע-בלתי
ראינו שבמשפט האנגלי קיימת מצד אחד   .פער ביחס לעמדה המוצהרתהרי שמדובר ב, המשפט מיישמים רמת הגנה משתנה

הלכת  -העובר לאורך הפסיקה בכל הדורות " חוט השני"הצהרה על תחולה גורפת של עקרון ההוכחה מעבר לספק סביר כ
Woolmington , הלורדים הכיר בקיומה של גמישות המאפשרת דרגות שונות במסגרת סטנדרט  ומצד שני בית; לעיל 4הערה

לתמיכה נוספת במודל סטנדרט ההוכחה הגמיש המאפשר למושבעים לקבוע את ;  לעיל 95הערה ' ר.  הספק הסביר עצמו
 Erik Lillquist, Recasting Reasonable Doubt:  Decision Theory and the Virtues of: דרגת ההוכחה הדרושה

Variability, 36 U.C. DAVIS L. REV. 85 (2002). 
168

 .לעיל 3.8.4פרק ' ר
169

הנגזרת מן הרציונאל של הגדרת סטנדרט ההכרעה בהתאמה ליחס הרצוי בין סיכוני , הצעתו של לארי לאודן, כזכור, זו 
ביחס לעבירות הפחות   evidence" "clear and convincingלאודן הציע להגדיר סטנדרט מקל יותר כגון מבחן של .  המשגה
הצעה זו מפתיעה לנוכח הביקורת הנוקבת של לאודן על סטנדרט הספק הסביר .  55-56, לעיל 7הערה , Laudan.  חמורות

  .  המוגדר במונחי שכנוע ושלא כסף אובייקטיבי
170
 .בפסיקה האנגלית, כאמור, לגישה זו ביטוי  .אדרשזו הצעתו של יניב ואקי שאליה  
171
 –להלן ) (7083) גמישות ההוכחה בדין הפלילי:  מעבר לספק סביר, יניב ואקי  :התיזה של ואקי בשלמותה מובאת בספרו 

 "(.גמישות ההוכחה, ואקי"
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את דרישת  העמימות הרבה המאפיינת; לי בו בפסיקהאהיעדרו של דיון דוקטרינ; לסטנדרט ההכרעה

וכשלונן של מרבית ; בהחלתה" כשלים נורמטיביים ויישומיים"קיומם של ; ההוכחה מעבר לספק סביר

נוסחת "גם ואקי מסיק שאין בנמצא    172.בהצעת פתרון קוהרנטי וישים, לשיטתו, הגישות התיאורטיות

אלא שהיכן   . מדובר בסטנדרט יחסי וגמיש, לתיאור סטנדרט ההכרעה וכי אחרי ככלות הכל" קסם

ואקי , יונית שאיננה ניתנת להצרנהשעבודה זו קושרת את היחסיות והגמישות הללו למורכבות רע

כשלנגד עיניו מאזן התועלת , ממשיך את החיפוש אחר דרכים למשול בגמישות הזו או לפחות לכוונה

הסדר  תאפשר התמודדות מיטבית עם הפשיעה ושמירה על"החברתית כקריטריון מנחה ופרשנות ש

 173".החברתי

מציע לראות את סטנדרט , ידו כטיעון דסקריפטיבי ונורמטיבי כאחד-המוצג על, המודל של ואקי

ההוכחה מעבר לספק סביר כמושג שסתום המחייב איזון אינטרסים בכל מקרה לגופו ושלאורו מתעצב 

אלא על בית  הספק הסביר איננו לדידו מושג בעל משמעות דפיניטיבית.  רף ההרשעה הלכה למעשה

" מידתיות"מהי במונחים של , הווה אומר". הספק הסביר בנסיבות העניין"המשפט לקבוע מהו 

ואקי מדגיש ששיעור הנזק שנגרם לחברה מהרשעה .  מפשע רמת המחויבות להגנה על חפים" הלימה"ו

תאם שגויה או מזיכוי שגוי וכן התועלת המושגת מהכרעה נכונה משתנים ממקרה למקרה וזאת בה

על רף ההרשעה להשתנות .  העונש הצפוי בגין הרשעה בה וכן נסיבותיו של הנאשם, לחומרת העבירה

ככל שהעבירה והענישה בגינה חמורות .  ולהתאים עצמו לאיזון בין השיקולים הללו בנסיבות העניין

לו של עקרון בעבירות קלות משק: ולהיפך, יותר יש לבכר לדידו את עקרון ההגנה על פני אידיאל האמת

 174.ההגנה פוחת

ההגנה היתרה על חפים מפני , ראשית: הטעמים המרכזיים שבהם תומך ואקי את הצעתו הם אלו

נקשרת מבחינה היסטורית להקשר , באמצעות סטנדרט הספק הסביר, הרשעת שווא במשפט הפלילי

צדקה להגנה זהה ואקי מפקפק בקיומה של ה.  ייחודי של הטלת עונשי מוות בגין רובן של העבירות

ואקי רואה את   175.העונשים המוטלים הינם לרוב קליםושבו הסדרה פלילית רחבה בעידן של צמתה ובע

שינויה של מציאות גזירת עונשי המוות הרי , אם כך".  נוסחת איזון אינטרסים"סטנדרט ההכרעה כ

גם סיכוני אז , ידתיתה על פני סקאלה מהיכן שהענישה פרוש.  נקודת האיזוןמשנה באורח יסודי את 

מכאן מושג )על בסיס האיזון , המשגה משתנים בהתאם ומצדיקים נקיטת רף הרשעה דיפרנציאלי

ברור כי נקודת המשען של   176(.שהשימוש המקובל בו במשפט הפלילי הוא בהקשר הענישה, "ההלימה"

את המגמה הכללית גישתו המוצעת תואמת כי בנוסף טוען  ואקי .  הינה ההצדקה התועלתנית הטיעון

כי גישת איזון האינטרסים בכל מקרה לגופו   177;דעת במשפט הישראלי-של מעבר מפורמליזם לשיקול

כי גישת האיזון בין ערכים במושגי   178;משקפת בצורה נכונה יותר את דרך ההכרעה השיפוטית למעשה
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 .421, 862לעיל הערה , עיונים בדין הפוזיטיבי ואקי 
173
 .410, שם 
174

החופש לעצב את , קרי" )דעת במובן דבורקיאני חזק-שיקול"ואקי מוצא להדגיש כי אין בכך משום הקניית .  586, שם 
 .קביעה זונותן הסבר מספק ל אינני בטוח שהוא, אך בכל הכבוד( הסטנדרט המהותי בכל מקרה לגופו

175
ובעיקר בביסוס ההצדקות לעקרון ההגנה על חפים לעיל  3.8.4תשובה כללית ועקרונית לטיעון זה הובאה בפרק .  465, שם 

 .בדיון המפורט בפרק השלישי, מפשע בהצדקות האמנה החברתית והנאמנות לערך המצדיק
176

לחוק העונשין העוסק בהבניית  883תיקון בין חומרת אשמו של הנאשם לבין חומרת העונש עומד ביסוד לעקרון ההלימה  
מבחינה היסטורית הוא תואם את הרפורמות שקידמו בקאריה (.  לחוק העונשין. ב40עיף בפרט ס' ר)שיקול הדעת בענישה 

של קביעת עונשים התואמים בחומרתם לחומרת העבירה במקום עונשי מוות המוטלים באופן , ובעקבותיו בנטהאם ואחרים
 .  לעיל' סעיף ד, 7.6.7הדיון המפורט בפרק ' ר.  גורף

177
 .429, 862לעיל הערה  ,"עיונים בדין הפוזיטיבי", ואקי 
178
 .469, שם 



222 
 

טיעונו של ואקי    179.מידה תואמת את ההתפתחות ההיסטורית של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

טיעון בעד החלשת הרסנים שמציב סטנדרט ההכרעה המחמיר לצורך הגברת האפקטיביות של  הינו

חשוב לציין שגם ואקי מצא להדגיש שאין לתלות את , יחד עם זאת.  הלחימה בפשיעה וההרתעה

נוספות השאיפה להמנע מהרשעת חפים במידת ההוכחה בלבד וכי יש להכיר בחשיבותן של מחויבויות 

 180.לאורך ההליך לצידה

 לאור התיזה "סטנדרט ההכרעה המשתנה"ניתוח טיעון   5.5.5.5

דווקא לנוכח נקודות הדמיון בין הדיון של ואקי בסטנדרט הספק הסביר לבין חלק מן הטיעונים 

ובפרט לנוכח המסקנה המשותפת כי הסטנדרט נתון ליישום , המודגשים במסגרת התיזה הנוכחית

ותי בין הגישות ואת הסתייגותי ממודל הסטנדרט חשוב להדגיש את השוני המה, וגמישמשתנה 

 .  המשתנה לפי חומרת העבירה

הדגשת מבוססת על  היא.  בפרק השלישינדונה בפירוט , העקרונית, ההסתייגות הראשונה (8

פלילית  הטלתה של ענישה.  ללא תלות בעונש המוטל בגינה, ייחודה של הסנקציה הפלילית באשר היא

הגבלות וההתניות ה.  הינה סיטואציה ייחודית וחריגה של שימוש בכח כופה מצד המדינה כלפי האזרח

טיעונו של .  אינן מותנות בתוצאותלשימוש בסמכות השלטון מבוססות על הצדקות דאונטולוגיות ש

, עקרון ההגנהבהיותו מושתת באופן בלעדי על הניתוח התועלתני להצדקת , ואקי מבוסס על דיון חסר

 .  כפי שנדונו בהרחבה בפרק השלישי, מבלי לתת משקל להצדקות הנוספות לעקרון ההגנה על חפים

 הפרספקטיבהניתן ליישב את הצעתו של ואקי גם עם , יתכן שמלבד המודל התועלתני (7

 תיהצע, כזכור.  כפי שהוצגה בפירוט בפרק השלישי" אבחנה בין זכויות לבין אינטרסים"המבוססת על 

ערך ההגנה על בטא באיזון היררכי בין יתפרספקטיבה זו שהמובן החזק לעקרון ההגנה על חפים לפי 

פרספקטיבה זו תשאף .  לבין האינטרסים הכרוכים בלחימה בפשיעה וענישתם של עבריינים חפים מפשע

זכות כאיזון בין ה, העשוי להשתנות לפי ההקשר( או איכותי/כמותי ו)למבחן גמיש של מידתיות 

צמתו של החשש ודעת באשר לטיבו וע-גישה זו תותיר שיקול.  החוקתית לבין האינטרס הציבורי

כעקרון  עדיפותיהיה ביטוי מובהק במסגרתה לעקרון ה, עם זאת. להרשעה שגויה במקרה הנתון

  :מגבלת הענישה לפי גישה זו דומה מבחינה מושגית ומעשית לפסקת ההגבלה שבחוק יסוד.  דאונטולוגי

ת עוצמטענת ואקי לפיה משקלו של עקרון ההגנה עשוי להשתנות בהתאם ל  181.רותויכבוד האדם וח

עם , לעומת זאת, היא אינה מתיישבת  .לכשעצמה עשויה להתיישב עם פרספקטיבה זו, הפגיעה בזכות

 ".הנאמנות לערך המצדיק"ועם טיעון " האמנה החברתית הרולסיאנית"הצדקת 

נראה כי אין מדובר ביישום .  ידי ואקי-לחלוטין מהו הקריטריון המוסרי המוצע עלברור לא  (3

רמת ההפשטה הננקטת הינה גבוהה מצד .  שלם וקונסיסטנטי של גישת מאזן תוחלת הנזק התועלתני
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 .  469-425, שם 
180

הצעות כגון זו של לאודן התופסת את ומ להגדרת סטנדרט ההכרעה ואקי מסתייג מן הגישה הסתברותית. 582, שם 
המודל "ואקי מבקר באופן תקיף את , מצד שני.  490, שם, ככלי לניהול אפקטיבי של סיכוני המשגה סטנדרט ההכרעה

 .580, שם.  שאיננו נתון להסבר רציונאלי, ואת הנכונות לייחס משקל לספק סובייקטיבי גרידא של ההכרעה "אליהאמוציונ
181

יסוד זה אלא בחוק ההולם את ערכיה -אין פוגעים בזכויות שלפי חוק"כי קובע כבוד האדם וחירותו :  לחוק יסוד 1סעיף  
חוק היסוד אינו מטיל מגבלה נוקשה אלא ".  ...עולה על הנדרשובמידה שאינה , שנועד לתכלית ראויה, של מדינת ישראל

מגבלה מדובר ב .צמת הפגיעה בזכות החוקתית המוגנת במונחים של סבירות ומידתיותומאפשר לבית המשפט לשקול את ע
אהרן ברק .  הזכות המוגנת לבין זכויות או אינטרסים שכנגד בין( אנכי)המתבטאת באיזון היררכי , דאונטולוגית משמעותית

, איל זמיר) 90-94ספר ברק עינוים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק " ההיבט התורתי:  איזון חוקתי עקרוני ומידתיות"
 (.   7009, ברק מדינה וסיליה פסברג עורכים
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גם לא טיבו של )והיחס שבין המאזן התועלתני לבין מגבלת הענישה הדאונטולוגית איננו ברור דיו , אחד

אין בהצעה התייחסות לכך ששיקול ההלימה בין חומרת ההתנהגות גם (.  היררכי בין השיקוליםהיחס ה

בעבירות בדרך כלל יהיה הגיוני להניח ש.  מוטמע ברמת הענישה הצפויהלבין מידת האיום כלפי החברה 

השיקול לפיו החשש מפני שגיאה של הרשעת שווא מופחת לנוכח ענישה פחות חמורה , הפחות חמורות

מאחר וההתנהגות פחות  זאת.  זיכוי אשםהאפשרות למלכתחילה עומד כנגד חשש מופחת מפני 

צמת הפגיעה בחברה עומד לנגד עיני המחוקק בקביעת רמת הענישה ושיקול של עה.  מאיימת על החברה

המקשה על , ולו חלקי, "מקזז"של ואקי אין התייחסות לקיומו של אפקט בהצעתו .  לכל עבירה

, בשורה התחתונה  182.המסקנה לפיה בעבירות פחות חמורות בהכרח מוקהה משקלו של עקרון ההגנה

אלא , נדמה כי תכליתה של ההצעה איננה לשקף באופן ברור יותר את עקרון ההגנה כדרישה מוסרית

טיעון , במלים פשוטות, זהו.  חשש מפני הרשעת חפים במקרים רביםדווקא לסייג את משקלו של ה

 תוך ייחודה של ההגנה הייחודית, Crime Controlבזכות ההקלה על האכיפה ולהעדפת מודל של 

 .זהו גם המסר העיקרי הצפוי להשתמע מאימוצו של המודל. יותר בלבד לעבירות החמורות

הליכית והמהותית בין שלב קביעת העובדות היבט גלוי בהצעה הוא טשטושה של האבחנה ה (4

בית המשפט יוכל להרשיע לנוכח קיומו של ספק מסוים שמשמעות הדבר היא .  לבין שלב קביעת העונש

הקצאת הסיכונים .  תוך מתן ביטוי לקיומו באמצעות הקלה בעונש, (אך פחות כבד)ואף גלוי ומאובחן 

 נוגעו אינה עולה בקנה אחד עם התפיסה המקובלת בהמשגה ז.  לפי גישה זו איננה  משחק סכום אפס

, ההצעה מעוררת דיון החורג מהנחות יסודתניות של השיח.  ה הפלילית באשר היאהרשעלייחודה של ה

על  מתוך נכונות להתפשר במוצהר, הן ביחס לאידיאל האמת והן ביחס לאידיאל ההגנה על חפים

שהעיקרית בהן הינה החשש לדילול , סיביות ברורותלגישה זו השלכות נורמטיביות ואקספר  183.שניהם

ככל שההצעה הינה להעתקת משקלו של ספק מאובחן משלב   184.כוחה המוסרי של הסנקציה הפלילית

שפטית האידיאולוגיה המן הרי שהיא חורגת בבירור מ, קביעת העבודות והאחריות לשלב גזירת העונש

 .  הרווחת

ת על עמימותו של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר מהלך הטיעון של ואקי מתחיל כביקור (5

בין סטנדרט ההכרעה " הלימה"אך כלל לא ברור כיצד במסגרת מודל של .  ועל חוסר האחידות ביישומו

ניתן להניח שחוסר האחידות , להיפך.  לבין חומרת העבירה או העונש תבוא בעיית העמימות על פתרונה

ההגדרה המסורתית של סטנדרט יחידי ורעיון המחויבות .  רבהבנתו וביישומו של הסטנדרט רק יגב

אך בכל אחת מן , יוחלפו במספר הגדרות חלופיות ובדרגות שונות של הגנה, להגנה על חפים הגלום בה

ההצעה לפרש את סטנדרט ההוכחה מעבר לספק :  חמור מכך.  ההגדרות או הדרגות תוותר העמימות

ין הערכים המתנגשים בכל מקרה לגופו מותיר למעשה את החופש סביר כסטנדרט גמיש המחייב איזון ב

הבעיה . להגדיר את רף ההוכחה ובאמצעותו את רמת המחויבות לעקרון ההגנה על חפים

ואלית והמעשית הנובעת מכך הינה הותרתה של אפשרות להתגבר על מגבלת הענישה בקלות קונספטה
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ואקי מדגיש את החשש המופחת מפני הרשעת חף .  וניתכיו-לא ניתן להניח שההשפעה על מאזן תוחלת הנזק תהיה חד 
על מורכבות זו . לנוכח זיכוי אשם לחברה אך כנגד זאת פוחת גם החשש מן הנזק, ענישה פחות חמורהמפשע כשעל הפרק 

 בולטת הקליםבמקרים .  בפרק השלישי לעיל דיפותבדיון הביקורתי בהצדקה התועלתנית גרידא לעקרון הע תיעמד
 .הסוגיה של גבולות השימוש בסנקציה הפלילית ,לעומת זאת ,בחשיבותה

183
לפיה מלאכתו של בית המשפט מורכבת משני , "תיזת חלוקת העבודה"הנחה יסודתנית נוספת של השיח הראייתי הינה  

תיזת חלוקת  הסברל.  וגזירת העונש בהתאם לעובדות שנקבעו( והאחריות)קביעת העובדות :  שלבים מובחנים היטב
חופש הוכחה ותיזות , שיקול דעת עובדתי" ורוןמנשה ד' ממנה ר לניתוח ביקורתי המסתייגו ומעמדה המרכזי בשיח ודההעב

 (. 8996) 95-92, 13מג  הפרקליט" בדבר מקצועיות השפיטה
184
 .לעיל 3.8.4הדיון בפרק ' ור.  860ל הערה לעי, כך בוודאי לפי ההסבר של נסון 
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כך .    והגם שחסרות ראיות להוכחת האשמה ,חמורות היכן שבית המשפט סבור שהנסיבות, יחסית

כל תוקף עוד אין לה .  תה רופפת ותלויה בדברעוצממגבלת ענישה דאונטולוגית שמתקבלת 

 .ערכת המשפט לערך ולשאיפהממשית של ממחויבות כאף לא  185,"ערובה"כ

" שיקול דעת חזק"גישת התאמתו הגמישה של סטנדרט ההכרעה לנסיבות העניין מותירה  (6

העקרונית כל כך של רמת  הסוגיההגישה מותירה את   186.לעניין עיצוב הסטנדרט רקיאניובמובן הדב

הן בפני הערכאה )כסוגיה הנתונה למחלוקת בכל מקרה ומקרה  המחויבות להגנה על חפים מפשע

תתקשה מערכת , מעבר לריבוי ההתדיינויות הצפוי להיגרם מכך(.   הדיוניות והן בפני ערכאת הערעור

השאלה אם נאשם גם  .המשפט לייצר עמדה עקבית וקוהרנטית ביחס למחויבותה להגנה על חפים

תוותר שנויה ( כמו השאלה אם הוא אשם או חף מפשע)אויה והוגנת במקרה נתון זכה להגנה ר

 .במחלוקת לאחר ההרשעה

, יפךלה.  ספק בעיניי אם תפיסה זו של סטנדרט ההוכחה תואמת את אידיאל הנוחות המוסרית (2

 .אינה מתקיימת, במונחי הסרת הספק הממשי, היא מחייבת הרשעה גם היכן שהנוחות המוסרית לגביה

אני סבור שטענתו של ואקי כי המשגת הסטנדרט המשתנה בהתאם לחומרת העניין אינה עולה  (1

 .בקנה אחד עם המקורות ההיסטוריים והפילוסופיים של כלל הספק הסביר כפי שנסקרו לעיל

היחסיות "ידי ואקי לבין טיעון -ותר להסביר את היחס בין המודל המוצע עלנ, לבסוף (9

ת קרובה לעמדתו של ואקי בזיהוי מורכבותה של הגדר יעמדת. תיזה הנוכחיתהמודגש ב" ההכרחית

שסטנדרט ההוכחה  גם אנו מסיק.  שאיננה ניתנת להצרנה אחידה סטנדרט ההכרעה ובתיאור שאלה

משפיעים , מוצהרים ושאינם מוצהרים, ששיקולים רבים סבור יגם אנ .נמנע-באופן בלתי, "גמיש"הינו 

אך ההבדל .  עקרון ההגנהאחידה של מחויבות ל-על אופן יישומו במקרה נתון באופן המייצר רמה בלתי

איננה לראות את הרמה  יהצעת, בניגוד להצעתו של ואקי.  בין שתי הגישות הינו מהותי ומשמעותי

נמנע -אלא כמצב בלתי, ל חפים כמצב שיש לגזור ממנו מדיניות משפטית מוצהרתהמשתנה של הגנה ע

דעת אנושי -ההתבססות על שיקול, תנאי המחסור במידע, לנוכח מורכבותה של ההכרעה המשפטית

 היא לחתור במפורש, לנוכח גמישותו של הסטנדרט, הצעתו של ואקי. והדילמה שנלווית להכרעה

תוך עיגונן של קביעות ביחס לרמות הגנה , גנה במצבים מסוימיםשל עקרון ההלצמצום משקלו 

שביעות "מ את הצורך להשתחרר:  בדיוק את ההיפך דגישחותרת לה ואילו התיזה הנוכחית .משתנות

אולטימטיבי למימוש עקרון ההגנה על הסביר כביטוי ההנתלית ביישומו של סטנדרט הספק " הרצון

את המורכבות והבעייתיות ביישום הסטנדרט כדי לסמן את התיזה חותרת להבהיר .  מפשע חפים

היא חותרת לחיזוקן של המחויבויות .  את חובת המאמץ ואת הבקורת העצמית הנדרשת, הזהירות

היא חותרת לאפיין מובן חזק למחויבות להגנה  .  שלצד סטנדרט ההכרעה, הנוספות המוגדרות בעבודה

את חשיבותו של העיון הביקורתי התמידי , סיות ההכרחיתלנוכח היח ,היא מדגישה.  על חפים מפשע

ידי -הפתרון המוצע על.  ובמגמות של החלשת המחויבות להגנה על חפיםביומרותיה של מערכת המשפט 

מתרחק מן השאיפה למימושו ככל הניתן של אידיאל ההגנה ומחליש מאד את , כטיעון נורמטיבי, ואקי
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.  להגנה על הזכות החוקתית" ערובה"מעבר לספק סביר כ הרווח שגורה ההתייחסות אל דרישת ההוכחה יבשיח השיפוט 
באופן המסביר את מעמדה החלש של , לתוצאה של ממש" ערובה"ניתן להבין עמדת השיח כ, בהתאם לגישת שביעות הרצון

להפגנת " ערובה"סטנדרט ההוכחה כ לכל הפחות רואה השיח השיפוטי את.  המחויבות הרביעית כהגדרתה בעבודה זו
הצעתו של ואקי   .כלפי הנאשם ולהפגנת הדאגה( בהתאמה למגבלת הענישה הדאונטולוגית)המחויבות לערך ההגנה על חפים 

 .אינה מתיישבת עם שני המובנים הללו
186
 .410 ,862לעיל הערה , "עיונים בדין הפוזיטיבי" ,ואקי:  השווה 
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גישתו של ואקי מייצגת דוגמה לעמדה , במונחי העבודה.  יתמעמדה של מגבלת הענישה הדאונטולוג

בגדרה של , המצדדת ברמת מחויבות נמוכה יחסית לעקרון ההגנה, רווחת ומשפיעה 187"פייליאיסטית"

 .ביחס לעבירות הפחות חמורות לפחות, המחויבות הראשונה

וקריטריונים של " שלמות ראייתית"הניסיון לבטא ולזקק שאיפה ל -שלישית התלבטות   5.5.5

 במשפט הפליליכעקרונות המנחים את ההכרעה " ספק מאובחן"או " הפרכה"

ככל .  הקודמותההתלבטויות כמענה הישיר לשתי קודם כל את ההתלבטות השלישית ניתן לראות 

לים הסתברותיים לתיאור חקר שהתייחסה לשימוש בכשהתבססה מגמה של כתיבה אקדמית רצינית 

נגד שתחילתה בביקורת על הגישה ההסתברותית -גם מגמת צמחה, העובדות וההכרעה במשפט

להסבר המתודה  יותר הפסקליאנית והמשכה בחיפושים אחר מושגים אנאליטיים מתאימים

 .סביר בפרטהספק ביחס לסטנדרט הו, קביעת העובדות במשפטוהקריטריונים שעליהם מבוססת 

ההתלבטות השלישית מרכזית להבנת המחויבות ניתן להבין עד כמה , כל שמכילה עבודה זו עד כהמ

הקו  הודגשים רבבהקשרים .   עיקריה של הגישה נשזרו והוסברו לאורך הפרקים הקודמים.  הראשונה

, לקריטריון הספק הקונקרטיהתייחסותו של טרייב , הקיינזיאני" המשקל הראייתי"המקשר בין עקרון 

הדגשתו של מוטיב , ידי כהן-על" תורת ההסתברות האינדוקטיבית"פיתוחה בהקשר המשפטי של 

נורמטיבית של מגבלת הענישה החסינה -וההמשגה האנאליטית, ידי צוקרמן-על" מאובחן/הספק הגלוי"

דרט ההכרעה נסט תיאורמשמשות ל הגישות אל. התועלתני המשותפת לדבורקין ולשטיין שקלולבפני ה

 .על קריטריונים של מידה ושל עוצמה( רק)באמצעות אבחנה המבוססת על סוג וטיב הספק ולא 

בהתאם יותר את המשגת סטנדרט ההכרעה במשפט הפלילי  כוללציג באופן תמציתי אך אבשלב זה 

. טיעונו המקיף של כהן נחשב למענה הסדור והמוצלח ביותר לגישה ההסתברותית.  לגישתו של כהן

בפרט בהתייחס למבחן להרשעה על סמך ראיות , ד לא מבוטל בשיח השיפוטי הרווחלעמדה מעמ

הרציונאל מיועדת להבהיר את גישת ההסתברות האינדוקטיבית שהציע כהן  188.נסיבתיות

 מהוה דוגמה אחת בגדרהכאשר סטנדרט ההכרעה הפלילי  ,ת העובדות במשפטוהמתודולוגיה של הוכח

דגש ברור יותר על  הושםשטיין ודבורקין , דיוניהם של צוקרמןב   .הכרתית כוללת-של שיטה לוגית

.  "הספק המאובחן"המייחד את ההוכחה המשפטית ומגולם בקריטריון  נורמטיבי-ההיבט המוסרי

.  החוזר ןאזכורסתפק באועל כן  בפרקים הקודמיםגישות נורמטיביות אלו נותחו באופן מפורט 

מובן החזק של עקרון ההגנה על חפים ל המוצעת פרשנותהאת ההתבלטות השלישית מגלמת בקירוב רב 

דרושות גם , צד הדגשת חשיבותה של הגישהל, לאור התיזה הנוכחית.  בהקשר של המחויבות הראשונה

חשיבותה של הגישה בגילומו של מובן חזק .  מספר הערות הסתייגות ביחס לסוג הפתרון שהיא מספקת

אינה מונעת את  הגישה, יחד עם זאת.  דאונטולוגיתהענישה המגבלת מחויבות הראשונה בהתאמה לל

מבוססת  הגישההבנת הלוגיקה שעליה , בנוסף  .בגדרה של המחויבות הראשונהוהגמישות גם היחסיות 

לצידו של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק של המחויבויות הנוספות  מובילה להכרה בתפקידן החיוני

ממצה את מלוא מורכבותה של  אינה מדוע היאאסביר להלן אנתח גם את מגבלותיה של הגישה ו  .סביר

 .ההכרעה במשפט הפלילי ואת כלל היבטיה של המחויבות הראשונה

                                                           
187

ביחס ( בהשפעת סמואל רומילי" )רומיליסטית"לבין גישה ( בהשפעת וויליאם פיילי" )יסטיתפייליא"לאבחנה בין גישה  
 .לעיל 8.7פרק ' למחויבות להגנה על חפים ר

188
בפרט , דין של בית המשפט העליון בהקשר של הרשעה על סמך ראיות נסיבתיות-הגישה אומצה במישרין במספר פסקי 

מדינת  6359/99פ "ע; (8993) 565( 7)ד מז"פ, מדינת ישראל' נ אזולאי 3924/97פ "ע.  בפסיקתה של השופטת דליה דורנר
   (.7000) 668, 653, (4)ד נד"פ, קורמן' ישראל נ
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 כהן של ההסתברות האינדוקטיבית גישת     5.5.5.5

או  מפשע חפיםכהן לא היתה פיתוח והנהרה של המחויבות להגנה על  המרכזית שהעסיקה את תכליתה

וכחת ססת הוהלוגיקה ההכרתית שעליה מב הסברעניינו היה נתון ל.  אורההצעת מודל נורמטיבי ל

רו הינו ספהטיעון שבמרכז .  מובחן מתחומים אפיסטמולוגיים אחריםהבאופן ייחודי , העובדות במשפט

לצרכי ההוכחה המשפטית והצבתה של  189תשלילת התאמתו של מודל ההסתברות הפסקליאני

כהן מבקר בחזית רחבה   .תחתיו, של בייקון ושל מיל מיסודם" הסתברות אינדוקטיבית"ה יתתיאורי

 פרדוקסיםלהמחשת הוקדש חלק נכבד מספרו .  ת בהקשר המשפטיאת מודל ההסתברות הפסקליאני

במקביל   190.שר המשפטיבהק כות על הסתברות פסקליאנית וכלליה מייצרתההסתמת שאנומליוו

לביקורת זו בהיבט היישומי מקפיד כהן להדגיש שהתיאוריה ההסתברותית נכשלת היות והיא מסמנת 

 לברר מלכתחילה ה חותר המשפטותהשאלה שא, במלים פשוטות.  מלכתחילה את השאלה הלא נכונה

ננה מהי ההסתברות אי השאלה  .(provable)" ניתן להוכחה"אלא מה  (probable)" מסתבר"איננה מה 

בין ההבדל ההכרתי .  אלא האם הוא אכן בצע את המעשה, לכך שהנאשם בצע את המעשה המיוחס לו

הסתברותית אלא  אמת המידה להשיב על שאלה זו איננה  191.איננו סמנטי אלא מהותישתי השאלות 

 .  אחרים לנוכח הראיותאפשריים בטחון בהיסק מבוסס על שלילת היסקים חלופיים ה

 המקבלות משנה חשיבות בהקשר, כהן מדגיש שתי תובנות לגבי אופן החשיבה וההכרה האנושית בכלל

.  מתייחסת לאופן שבו פועלים המחשבה וההיסקים באופן שגרתיהראשונה .  של חקר העובדות במשפט

ישנה "שחושב באופן רגיל אינו , קצה המדרכה לכיוון הכבישסמוך לרואה הולך רגל צועד אדם ה, למשל

הנובע  ,היסק טבעיהוא מסיק אלא , "הסתברות גבוהה לכך שהולך הרגל עומד לחצות את הכביש

.  זהו האופן שבו הוא מפרש את המידע .לחצות את הכביש הולך הרגל מתכווןלפיו , מניסיון החיים

 של מצבים, לעתים, הינה שאותו אדם הצופה בהולך הרגל מודע לאפשרות קיומם שנייהה ההתובנ

ביש אינו מתכוון לחצות את הכ, ולך הרגל הגם שהוא נצפה בתנועה המתוארתשבהם ה, רגילים-בלתי

חקר העובדות במשפט מעוצב   192(.להתקרב לכביש כדי לשוחח עם נהג מונית רוצההוא ש, למשליתכן )

תיקופה של ההכללה ההגיונית הוא מכוון מצד אחד ל, הווה אומר  .שני דפוסי ההיסק הללו אורל

כנגד הוא מכוון לברר   .הנסיבות הקונקרטיותבירור ממצה ככל הניתן של באמצעות והטבעית הרגילה 
                                                           

189
ואת המשך פיתוחה החשוב לצורך  הנומרטיבית לפסקל ופרמ-כהן מייחס את מקורות הגישה ההסתברותית, כדי לדייק 

אך הגישה כולה מתכנסת תחת הגדרת הגג .  7, 88לעיל הערה , Cohen.  ידי לייבניץ וברנולי-גזירת רמות הוכחה משפטיות על
 ".הסתברות פסקליאנית"

190
 "Paradox after paradox emerges from any sufficiently thoroughgoing attempt to represent the logic of 

legal proof in terms of the calculus of chance. The object of the present book is both to establish the existence 

of these paradoxes, and also to describe a non-Pascalian concept of probability in terms of which one can 

analyze the structure of forensic proof without giving rise to such typical signs of theoretical misfit…. If 

forensic proof in Anglo-American courts is analyzed in terms of the mathematical calculus of chance, the 

anomalies and paradoxes which are generated are too numerous and too serious for intellectual comfort"  שם ,
מדגישים קיומה של בעיה ערכית ואינטואיטיבית הגלומה , בכלל ובהקשר של ההכרעה הפלילית בפרט, הפרדוקסים.  7

אך זאת מבלי שנצמד להם משקל , במצבים שבהם קיימים אמנם ערכים גבוהים ואף גבוהים מאד של הסתברות אשמה
קריטריון בסיסי הפרדוקסים ממחישים את קיומו של .  הנאשם אכן בצע את המיוחס לוראייתי המאפשר להסיק אם 

 .כדי פוטנציאל עוות של ממש, שהגישה ההסתברותית אינה משכילה להכיל להכרעה 
191

הראשונה הינה סוג ההיסק שאדם מבצע .  כהן מדגיש שתי עובדות חשובות הקשורות לאופן החשיבה וההכרה האנושית 
באופן רגיל הוא אינו נוטה , רואה הולך רגל צועד בקצה המדרכה לכיוון הכביש אדםאם , כך למשל.  ופן שגרתיבמחשבתו בא

לפי ההיסק הטבעי הנובע )אלא , "ישנה הסתברות גבוהה לכך שהולך הרגל עומד לחצות את הכביש"להסיק או לחשוב ש
הינה שאותו אדם הצופה בהולך הרגל  שנייההעובדה ה . הולך הרגל אכן מתכוון לחצות את הכבישש (מניסיון החיים הרגל

אינו מתכוון , שבהם הולך הרגל הגם שהוא נצפה בתנועה זו, רגילים-של מצבים בלתי, לעתים, מודע לאפשרות קיומם
חקר העובדות במשפט מיועד (.  אם הוא חפץ להתקרב לכביש כדי לשוחח עם נהג מונית, למשל)למעשה לחצות את הכביש 

הרלוונטיות של ובירור ממצה ככל הניתן של , תיקופה של ההכללה ההגיונית והטבעית הרגילה: לשתי השאלות הללולכוון 
 .האפשרויות הנוספות

192
 .742-741, שם 
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שתי השאלות הללו דוחות .  יש סיבה כשלהי לסייג את ההיסק הטבעי והרגיל הנובע מן המידע אם

, שאלת ההסתברות.  מוקד העניין שיישומה מחטיא אתההסתברות הכמותית   גישתמאליהן את 

 בנסיבות הקונקרטיות השאלה איננה רמת ההסתברות אלא אם ישנה.  ה רלוונטיתנאינ, פשוטות במלים

או לנוכח פרטי מידע , לנוכח כלל נתוני המידע הקיימים מתחולתו של ההיסק הכלליהסתייג סיבה ל

   193.חסרים

 כהן כגישה חלופית את תיאוריית הציג, במקביל לשלילת התאמתה של ההסתברות הפסקליאנית

כהן ביקש להמחיש את התאמת הגישה הן .  מיסודם של בייקון ושל מיל" ההסתברות האינדוקטיבית"

והן כמודל , את טיב ההיסק העובדתי במשפט( מבחינה מושגית)כמודל דסקרפטיבי המתאר בקירוב 

 .  נורמטיבי

לטענה " תתמיכה אינדוקטיבי"גישת ההסתברות האינדוקטיבית מתארת צבירתן של ראיות המייצרות 

תוך דירוג אורדינאלי בין , 8 -ל 0היא מתנהלת על ציר ערכים היפותטי שבין .  או השערה מסוימת

כאשר מצד , הבחינה הינה השוואתית.  אך מבלי לייחס להסתברויות ערכים מספריים, התיזות השונות

זאת  וכנגד( למירב האינפורמציה הרלוונטית כלומר" )שלמות ראייתית"אחד החתירה היא ל

מתייחס כהן לפרוצדורה של , בהשפעת מיל.  המידע החסר ומשמעותוההתמקדות היא בבחינת 

194"אלימינציה אינדוקטיבית"
(eliminative induction).  ככל , על עיון תמבוסס במשפט הפלילי הוכחהה

זת וככל שמעמידים את תי, ככל שמתווספים גורמי מידע   .במלוא פרטי המידע הרלוונטיים, הניתן

עמידותה של ככל שמתבררת .  כך ניתן לבחון את אפשרויות ההפרכה, האישום לבחינה מחודשת לאורם

".  שלמות הראייתית"כך עולה הערך האינדוקטיבי שלה ומתקרב ל, ות ההפרכהניסיונבפני  טענה

 באמצעות גורמי מידע קיימים או באמצעות, הבחינה מתמקדת בתהליך של ניסיון הסיוג או ההפרכה

כשלון ההפרכה הוא שמאפשר את ההוכחה על דרך   .חסריםהמידע הפרטי  בחינת משמעותם של

 .הסיבות הקונקרטיות לסייג את ההיסק הנובע מן הראיות הקיימותהאלימינציה של 

ביסודם של כל טענה או .  סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סבירלהסבר על יסוד מושגים אלו מתאפשר ה

ההכללה מייצגת   195.במשפט ניצבת הכללה המבוססת על ניסיון החיים האנושי הכללי יםהיסק המוצע

תהליך .  בדרך כלל, היסק הנובע מן המידע באופן רגילכלומר את ה, את ההנחה ההגיונית הטבעית

" הרגיל"ידי רציונאל של בירור תוקף ההסתמכות על ההכלה ועל ההיסק -ההוכחה הפלילי מונחה על

של וא לאפשר בחינה הבמשפט המשמעות היא שכנגד ההכללה עניינו של הליך ההוכחות .  שהיא מציעה

, סיבה לסבור שאין מדובר בהכרח במצב הדברים הרגיל הצביע עלכל פרופוזיציה קונקרטית העשויה ל

שכל אחת , ראיה המוצגת במשפט עשויה להציע מספר הכללות  ".abnormal"אלא בסיטואציה שהיא 

ההיסק הראייתי מבוסס על בחינת היחס שבין ההכללה לבין הראיות וגורמי .  כזו נהמהן דורשת בחי

ההליך מאפשר להגנה לחשוף את הטענה של התביעה למתקפה בכל נקודה .  המידע הקונקרטיים
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הרי שמושג ההסתברות הכללית , ככל הניתן, היות וחקר העובדות במשפט חותר להבנת פשרו של המקרה הקונקרטי 
ולא , הסיבה להטלת הספק היא קיומה של סיבה קונקרטית לכך)במקרה הטוב מיותר  הינו( ציה של תדירותקכפונ)

שכן התדירות הנמוכה מותירה אפשרות )ובמקרה הרע מסוכן ובעל פוטנציאל לייצר הטעיה ועוות ( ההסתברות הנמוכה
ים של חקר העובדות המודל ההסתברותי מחטיא את הרציונאל והתכלית המרכזי, כך או כך(.  ממשית של חפות קונקרטית

 .במשפט
194
 Cohen , 745, 88לעיל הערה. 
195

המתקשרות למערכת  'כיובלפעולות ו ,למחשבות, לגישות, הינן רבות מספור ומתייחסות למניעים ההכללות אל 
 .742, שם.  של נסיבות או פרופוזיציות מוצעות
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זוהי הלוגיקה המאפשרת להסביר .  בניסיון לסייג את ההיסק ולהצביע על סיבה להטלת ספק, רלוונטית

 196 :נדרט ההכרעה לפי המודל של כהןאת מהותו של סט

"Accordingly, if the defence challenges the prosecution's argument at every possible 

point, what the prosecution has to do, in effect, is to establish that every relevant 

feature of the situation is one of those that are favorable, or not abnormal, for the 

generalization invoked: e.g. that no other person was in the vicinity, that the accused 

was in full possession of his senses and knew what he was doing, etc., etc.  In a 

relatively uncomplicated case proof beyond a reasonable doubt – i.e. an inductive 

probability that amounts to virtual certainty – is achieved when every let-out of this 

nature is eliminated, either by oral, documentary, or other evidence, or by reference to 

facts that the defence admits or the court is prepared to notice.  For then the situation 

has been shown in effect to satisfy the antecedent of a fully supported (because 

appropriately qualified) generalization of which the consequent in effect declares the 

defendant's guilt.  If every relevant feature of a is favourable for applying the 

generalization…  however complicated the structure of the proof in a criminal case, 

the requisite level of inductive certainty is always achieved in the same way.  Every 

relevant reason for doubt has to be excluded". 

 

.  בהליך המכוון להסרתה מעל הפרק באופן שיטתי של כל סיבה להטלת ספק בהיסק המוצע מדובר

אם באמצעות גורמי מידע קיימים  ,ו הסיוג של התיזה המוצעתהאלימינציה של ניסיונות ההפרכה א

היא המקנה   ,ואם באמצעות מתן פשר למידע חסר ולהיתכנות הקונקרטית של חפות הנובעת ממנו

 .ולא אמדן כמותי של הסתברות האשמה או החפות, הפליליתתוקף להכרעה 

כולל כהן , ראשית.  תיאור טיבו של סטנדרט הספק הסביר לפי כהןדרושות לשתי הבהרות נוספות 

 A merely fanciful possibility, however, is not a ground": את מבחנו של הלורד דנינג במפורשהגדרה ב

for reasonable doubt".197   אלא כדרישה " כמותית"כהן אינו מפרש דרישה זו כשילוב של אמת מידה

ההכללות המוצעות של  ה או הסיוגהפרכניסיונות העל ".   רלוונטיות-בלתי"שלא להתחשב באפשרויות 

 are…)ככאלו שהפריכו או סייגו את ההכללה  ניסיון האנושיגורמי מידע המוכרים ב ילהתבסס על סוג

commonly known to have been falsified by it)  לכאורה מדובר .   "דמיוניות"ולא על אפשרויות

.  שאם לא כן לעולם ניתן יהיה לדמיין תרחיש חלופי המתיישב עם הראיות, הכרחיתבדרישה הגיונית 

ביחס לכל היפותיזה מפריכה המוצעת מתעוררת   .עמומה, אך למעשה שלובה כאן אמת מידה נוספת

בהשערה או ( התואמת את ניסיון החיים הרגיל)מעשית  מדובר בהשערהאם השאלה הנוספת 

של תוקף האו  "ריחוקמידת ה"שאלה זו של  ,באופן אפייני לתיקים נסיבתיים, בכך".  דמיונית"

לשאלה הבעיה היא שביחס .  הופכת להיות השאלה המכרעתהיא שהיפותיזת הספק שבה נאחזת ההגנה 

מודל ההסתברות האינדוקטיבית כשלעצמו אינו מציע  ,השערה המסייגתתוקף ההערכת זו של חיונית 

                                                           
196
 .749-750, שם 
197
 .750, שם 
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 fanciful-פירוש הוגן של המודל ייראה את ההערה של כהן בעניין השאני סבור .  אמת מידה

possibilities עם .  כפי שהדבר אצל דנינג, כהערת הסתייגות מתחייבת ולא כקריטריון שבמוקד הגישה

החפות המוצעת ניצבת פעמים רבות במוקד  יפותיזתלממשותה של ההלכה למעשה דרישה זו , זאת

 .דעתו של בית המשפט-השאלה תלויה בשיקול  .המחלוקת

להכרעה בתיקים המבוססים על  מההמתאי הציג את גישתו כגישהשכהן לא  אהיהבהרה חשובה נוספת 

הכרעה בשאלות של גם ובכלל זה , ביחס לכל סוגי הראיות כגישה ישימהאלא   198ראיות נסיבתיות בלבד

.  גם הערכת היכולת להסתמך על עדות ישירה מבוססת על בחינת ישימותן של הכללות.  מהימנות

מעורב להעיד בכנות ובאופן נטול -לנטייתו של של עד בלתי, למשל, עשויות להתייחס ההכללות אל

ליכולתו המשוערת ;  ט בחושיו באופן מדויק את שהוא מתארלהנחה כי לעד היתה היכולת לקלו;  פניות

ההליך מתרכז בהצגת מירב , בהערכת שאלות אלהגם .  ועוד;  להבין ולפרש נכונה את אשר ראה

כל אחת מן של , על דרך האלימינציה, הנסיבות הקונקרטיות ובבחינת אפשרויות הסיוג או ההפרכה

רמת , העדותמהימנות .  על אמינותה של העדות מוךסההכללות הסמויות שבהן מותנית היכולת ל

הקוהרנטיות שלה נבחנות ביחס לכלל גורמי המידע במשפט ואל מול הניסיונות להפריך את ו, הדיוק

נצברת תמיכה , ככל שהעדות עומדת במבחנים אלו.  ההכללה החיונית לצורך ייחוס משקל מלא לעדות

גם , בכך.  בנסיבות העניין תוכנה ות שניתן לסמוך עלמדובר בעדשאינדוקטיבית ביחס לפרופוזיציה 

מודל , לעומת זאת 199.לפי כהן על ההסתברות האינדוקטיבית יםנסמכממצאי מהימנות במשפט 

בהיעדר נתונים המתייחסים לתדירויות סטטיסטיות ביחס לאמינות עדויות , ההסתברות הפסקליאנית

 .איננו מתאים בבירור, או לרמת הדיוק בהן

 דבורקין ושטיין, ותיהם של צוקרמןגיש  -" הספק המאובחן"   5.5.5.5

על פני גישת  גישתולהעדפת  וההכרתיתטיעוניו של כהן התרכזו בהסבר ההצדקה האפיסטמולוגית 

כותבים , כפי שעלה באופן מודגש מספר פעמים לאורכה של עבודה זו. ההסתברות הפסקליאנית

הספק "ו" המשקל הראייתי"המבוססת על קריטריון חשובים אחרים תרמו לעיגון עדיפותה של הגישה 

ודי למובן גישה זו קשורה באופן יס.  נורמטיבית המנחה-נגזרת מן הפרספקטיבה המוסריתכ" המאובחן

האמנה "החזק לעקרון ההגנה הנגזר מתיאור מחויבותה של המדינה כלפי הפרט בהתאם לפרספקטיבת 

בין  המבחינים וצוקרמן שטיין ,של דבורקין החשובים יעוניהםהדגשתי ט. "החברתית הרולסיאנית

סינות שבפניו מחויבת המדינה להעניק ח, מאובחן/סיכון הרשעת השווא לנוכח ספק קונקרטי גלוי

לבין סיכון הרשעת השווא ( וזאת ללא קשר לרמת הסתברותו, ולפיכך לא לגיטימי להטילו)מוחלטת 

הטלתו של סיכון זה .  לאחר מיצוי ניסיונות ההפרכה בהתאם למודל של כהן, לנוכח ספק שאיננו גלוי

  .חזקגם במובנו ה, בגדרה של המחויבות הראשונה, עולה בקנה אחד עם עקרון ההגנה על חפים

 "הספק המאובחן"ומושג תיאוריית ההסתברות האינדוקטיבית נוסף של  ניתוח   5.5.5.5

התמקדות : גישה לוגית ונורמטיבית המבוססת על מספר עיקרים במוקד ההתלבטות השלישית

שלמות "קריטריון ההשוואה ל; המובחן מן ההסתברות הכמותית" המשקל הראייתי"ן קריטריוב

התמקדות בשאלת הספק הקונקרטי ובשלילת ; משמעותו של המידע החסר על ושימת דגש" ראייתית

                                                           
198
 .לעיל 811הערה ' ר.  זהו כאמור ההקשר שבו קיבל המודל ביטוי בפסיקת בית המשפט העליון בישראל 
199

בנושא ביסוסו של חקר העובדות במשפט הפלילי על העמדת תוקפן של הכללות מייצרות ידע למבחנים .  758, שם 
 . לעיל וטקסט נלווה ביעילפרק הר 826-817 -ו 865הערות , המקיף של אלכס שטיין גם טיעונו' מסייגים ר
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קריטריון הסרתו מעל .  קיומה של סיבה להטלת ספק כקריטריון המגדיר את המחויבות הראשונה

" הוודאות המוראלית"הוא גם התואם בקירוב הרב ביותר את רעיון ולגיטימי הפרק של כל ספק גלוי 

 מצהמ לדעתי המשגה גם גישה זו אינה מציעה, יחד עם זאת.  שמתוכו צמח סטנדרט הספק הסביר

(comprehensive) כנדבך המגדיר את הגישה  הדגשת חשיבותה שלגם מתוך .  מחויבות הראשונהל

 .את מגבלותיה צייןל יש, המובן החזק של המחויבות הראשונה

גם אך , המודל אמנם איננו נוקשה ופורמלי.  אובייקטיבי-תיימר להציג מודל הוכחה לוגיהכהן  (8

בסיס אמת מידה חיצונית -נתון לבחינה עלשהוא מבטא אספירציה להליך רציונאלי מודע ומבוקר 

בהקשר ההכרעה , ת גם האבחנהדגשכהן מו גישתו שלנפרד מ-כחלק בלתי(.  שאיננה פרסונאלית)

אני    200.(belief)" אמונה"לבין קריטריונים של  (acceptance)" קבלה"בין קריטריונים של , השיפוטית

המודל אינו .  הערכת הראיות וההכרעה על בסיסןשל תיאור זה אינו ממצה את כלל ההיבטים שסבור 

חקר העובדות  . בחינת הראיות והערכתןהמשפיעים באופן משמעותי על נותן ביטוי לגורמים נוספים 

על מודל מתודי סדור ואנאליטי של הצבת הכללות ומבחני הפרכה  באופן בלבדיבמשפט אינו מבוסס 

בהקשרים   .יישומו הינו מורכב יותר  .מייצג אידיאל חשיבתירציונאלי -התיאור האנאליטי.  כנגדן

מתאימים לתיאור גורמים המשפיעים על ת פחומונחיו מתבררים כמסוימים של חקר העובדות במשפט 

 .  דווקא" האמונה"קרובים יותר לקריטריון ה ת הראיותהערכ

הגורמים הללו .  גורמים שמודל ההסתברות האינדוקטיבית אינו מכיל באופן שלם ראויים להדגשה שני

והם ימת זיקה קיבין שני הגורמים .  גיבוי מחקרי מאז פורסם ספרו של כהןולזכו לדיון נרחב ומעמיק 

סובייקטיבי הכרוך -הגורם הראשון הינו ההיבט האישי.  בולטים במיוחד בהליך המשפטי האדברסרי

כותבים רבים הצביעו על האופן שבו מכוונים טיעוני הצדדים .  בתהליך קביעת העובדות השיפוטית

" הפרכה" יישומם של מבחני 202."פרוטוטיפים חשיבתיים"לו 201"קונסטרוקטים מנטליים"להתאמה ל

של שופטים הסובייקטיביים  המציאות ותסתפיו ניסיוןה, חוויות האישיותאיננו מנותק מן ה" סבירות"ו

המודל של .  הקשר בין גורמים אלו לבין גיבושן של המסקנות במשפט  מחקרים הצביעו על.  ומושבעים

תיאור אמת ל" השיפוטי"או " ניסיון החיים הכללי"נתלה במושג של , כמו השיח השיפוטי הרווח, כהן

 היפותטית, פיקציהבבחינת ה זו הינה לפחות במידה מסוימת סתפי.  מידה אובייקטיבית

פרסונאליים בהערכת -ם מהשפעתם של הגורמים הפסיכולוגייםלא ניתן להתעל.  אינסטרומנטליתו

 .  ם באופן מוחלטנטרולהראיות ובגיבוש המסקנות ולא ניתן לצפות ל

ותבים חשובים הצביעו על כך שחקר כ. בהליך המשפטי" נרטיב"הגורם השני הינו התפקיד החשוב של ה

חן של ראיות גולמיות כפי שהוא העובדות במשפט איננו מבוסס בדרך כלל על ניתוח והערכה של כו
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פייניות של קישור בין מושגי הסתברות וכהן טוען כי מודל ההסתברות האינדוקטיבית מתגבר על בעיות א .380-88, שם 
הוא מציע כי ההסתברות האינדוקטיבית , חלף מונחים של דרגת אמונה או שכנוע".  אמונה רציונאלית"בין קריטריון של ל

.  373, שם.  ועקביות לוגית" סגירות דדוקטיבית"בוסס הן על הסתברויות גבוהות יחסית והן על המ" כלל של קבלה"מציע 
ר כזו גם גישתו זכיא.  מבוססת על יישום התהליך הלוגי והתאמה לקריטריונים ולא על מושגים של שכנוע פנימי" קבלה"ה

שבסופו של מדגיש " הספק המאובחן"קריטריון צוקרמן המצדד ב, לעומתם.  לעיללפרק הרביעי   815הערה ' ר, של שטיין
 .לעיל 83הערה , סובייקטיבי-יום ההכרעה מבוססת בהכרח על שכנוע האישי

201
 Richard K. Sherwin, Law Frames: Historical Truth and Narrative Necessity in a Criminal Case, 47 

STANFORD L.R. 39, 54 (1994) ;Bernard S. Jackson, Narrative Models in Legal Proof, in D.R. PAPKE, 

NARRATIVE AND THE LEGAL DISCOURSE 158 (1991)  ;Sally Frank, Eve Was Right to Eat the Apple: The 

Importance of Narrative in the Art of Lawyering, 8 YALE JOUR. OF LAW AND FEMINISM 79, 83 (1996). 
202

' המצביעים על השפעת פרוטוטיפיים חשיבתיים על הכרעות מושבעים ולבעייתיות הנובעת מכך ר מחקריםסקירת ל 
Solan , 831-839, 62לעיל הערה  . 
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ההכרעה אינה מתגבשת לאור התמקדות בראיות ספציפיות   203".תחרות בין סיפורים"מבוסס על מעין 

הפונה אל , ובהיסק שהן מציעות אלא שכל אחד מהצדדים מתאמץ להציג סיפור קוהרנטי ככל הניתן

 The Story)" המודל הסיפורי"ת רונאלד אלן הציע א.  אל הניסיון ואל הרגש של השופטים, ההגיון

Model) על  ,לגישתו  .כמודל המתאר לדעתו באופן קרוב יותר את תהליך הוכחת העובדות במשפט

."Relative Plausibility" -ההכרעה חולש עקרון ה
לא כדי להמעיט  אני מפנה אל המודל הסיפורי   204

אלא כדי להבהיר את " הספק המאובחן"מחשיבותם של מודל ההסתברות האינדוקטיבית או של רעיון 

מספק , כמו מודל השכנוע הסובייקטיבי, מודל הסיפוריה.  מימדי-רב ההיסק במשפטהיותו של תהליך 

יננו לוגי באופן שתהליך חקר העובדות במשפט א יםממחיש שני המודלים הללו.  המשלימ הפרספקטיב

אלא גם על הרושם " הפרכה"אל מול ניסיונות " תמיכה ראייתית"הוא אינו מבוסס רק על .  טהור

אות הצדדים לקונפורמות גרסועל התאמת  צמה ומן הקוהרנטיות של הקייס של התביעהוהכללי מן הע

כל שהתהליך פונה מכך  ,לכן, לא ניתן להתעלם  205.חשיבתיות ביחס לגורמי סיבתיות בענייני החיים

באופן לא ניתן לדעתי לנתק ".  להאמין"מכוון לגרום לשופטים ולמושבעים בהחלט הוא   .לשכנעהעת 

אינן  המסקנות בשאלת קיומו של הספק הסביר  ".הקבלה"לבין קריטריון " האמונה"בין קריטריון חד 

 ..  מתגבשות בתהליך שהוא לחלוטין גלוי ומודע

הקושר את התפתחותו של סטנדרט הספק הסביר לשלוש  הטיעוןן נוספת נובעת מ תובנה (7

תכלית הקצאת סיכוני המשגה ותכלית הנוחות , התכלית האפיסטמית:  ככלים שלובים, תכליות

דבורקין , הפיתוחים של צוקרמן.  גישתו של כהן מתמקדת בהסבר התכלית האפיסטמית.  המוסרית

על , כאמור, המבוססת)הסיכונים  הקצאתטגיית ושטיין של ההסבר הנורמטיבי ממחישים את אסטר

 ,"הנוחות המוסרית"ההסברים מספקים גם מובן מרכזי וחשוב של (.  אבחון טיבו של סיכון המשגה

תהליך החקירה .  ג משנה שאיננו לגיטימיהמבוססת על אבחנה בין סיכון משגה לגיטימי לבין סו

כל ספק מאובחן מהוה נדבך מרכזי חפות ולהסיר מעל הפרק כל היפותיזת במגמה לבחון וממצה ה

לשלול לדעתי אין .  קריטריון הנוחות המוסרית עומד בעינו, עם זאת".  הנוחות המוסרית"בהשגת 

קריטריון הנוחות .  למונחים של רושם ורמת שכנוע מספקת מישריןהמתייחס בקריטריון שיורי הכרה ב

 .  ת הקייס של התביעהעוצמהסתייגות על ללא  המוסרית מציב במרכז את שאלת הנכונות להסתמך

להשלמת תיאור המובן החזק של עקרון ההגנה על חפים תידון במסגרת לדעתי הדרושה , שאלה זו

 .ההתלבטות החמישית להלן

ספק מאובחן ההפרכה והצבת שאלת קיומו של -בוססמודל ההסתברות האינדוקטיבית מ (3

החפות המוצעת /ון בתוקף פרופוזיציית ההפרכהכשאלה המכרעת נוטים לעתים קרובות למקד את הדי
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ממלא תפקיד מרכזי ובולט הן באופן שבו מציגים הצדדים את טיעוניהם ולעתים קרובות גם באופן , אני סבור, "נרטיב"ה 
 New –ראוי להפנות בהקשר הזה לגישה מחקרית מרתקת במסגרת ה. קי הדיןשבו מבססים ומנמקים בתי המשפט את פס

Evidence Scholarship הפרספקטיבה המחקרית של .  המדגישה את הקשר בין משפט לבין ספרות"Law as Literature" 
אסטרטגיות לינגוויסטיים וב, עוררה דיונים מאירי עיניים ביחס לאופן שבו נעשה שימוש תדיר באלמנטים נרטיביים

כלים .  לצורך השכנוע והרקונסטרוקציה של עובדות במשפט – verisimilitudeכגון  –וקריטריונים המוכרים בחקר הספרות 
ומעניין לא פחות להיווכח כי הם משמשים גם את בתי המשפט , אלה משמשים באופן תדיר ככלי לעיצוב טיעוני הצדדים

 .845לעיל הערה  Pennington and Hastie;  לעיל 707ת הנזכרים בהערה בין השאר המקורו' ר.  בנימוק החלטותיהם
204

 Ronald J. Allen, The Nature of Juridicial Proof, CARDOZO L. REV. 373 (1991) , 845ואסמכתאות בהערה 
כן ראוי לציין כי כתיבתו של אלן .  קריפטיבי ולא כטיעון נורמטיביאלן הדגיש לא אחת כי העלה את המודל כטיעון דס.  לעיל

למאמרו המפורסם קדמה כתיבה .  של התיאוריה של דיני הראיות" זרם המרכזי"בולטת על רקע מעמדו כחוקר ב
בין השאר ' המודל הסיפורי רלביקורת על . משמעותית בנושא השימוש באמצעים נרטיביים בהליך חקר העובדות במשפט

Doron Menashe & Hamutal E. Shamash, The Narrative Fallacy, 3(1) INT'L COMMENTARY ON EVIDENCE 

(2005) at www.bepress.com/ice/vol3/iss1/art3/. 
205
 .1, 69לעיל הערה , Murphy;  לעיל 708מקורות בהערה ' ר 
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מוטל , צמה וברמת השכנוע של הקייס שמציגה התביעהוכלעומת גישה המתמקדת בע.  ידי ההגנה-על

לפי  "let out" -ה)מספק את הפרופוזיציה המפריכה  הציע ולבסס באופןלבאופן מפורש הנטל על הנאשם 

המשקל והקוהרנטיות , משפט הפלילי לסוב סביב התוקףפעמים רבות נוטה ה, על כן(.  המינוח של כהן

כשהיא  מאשר סביב רמת הביסוס של תיזת התביעה( ולעתים יותר)ההגנה לא פחות  גרסתשל 

היחס בין כוחן ודיותן של ראיות התביעה  : צגת את ההתבלטות הבאה שבה אדוןבעיה זו מיי 206.לעצמה

ת הקייס של התביעה נבנית עוצמית מניחה כי גישת ההסתברות האינדוקטיב.  לבין ראיות ההגנה

אני סבור .  מכך שהיא עומדת בפני הניסיונות לסייגה( במונחים של תמיכה אינדוקטיבית)

 .ביחס לטיבה של המחויבות הראשונה, משלימות, שפרספקטיבה זו אינה מוציאה פרספקטיבות נוספות

היא .  ביישום סטנדרט ההכרעהאינה מייצרת אחידות  גם גישת ההסתברות האינדוקטיבית (4

עיון .  נטעןדעת משמעותי לעניין אבחונו של הספק ה-אך מותירה שיקול והגיונו מתווה את התהליך

בקצרה  אציג.  אך חושף גם את מגבלותיה, בדוגמאות קונקרטיות תורם להבנת יתרונותיה של הגישה

סיטואציה של , ל הערכת מהימנותסיטואציה ש, סיטואציה של היסק לאור הנסיבות:  מספר דוגמאות

 .וסיטואציה של הערכת חוות דעת מומחים, הערכת אפשרות שעד מהימן אך שוגה בעדותו

גישתו של כהן מתקשרת באופן הישיר והטבעי ביותר ללוגיקה של  - "בעיית הראיות הנסיבתיות"

כנגד .  שמה לכאוריתהראיות הנסיבתיות מציעות היסק טבעי של א.  הכרעה על בסיס ראיות נסיבתיות

.  העשויים להתיישב עם חומר הראיות ועם חפותו של הנאשם היסק זה מציעה ההגנה הסברים חלופיים

בכך ודה הנאשם בתיק רצח   207:הלקוחה ממקרה אמיתי שנדון בפסיקה, נתבונן בסיטואציה הבאה

.  לעימות ביניהם במהלך ויכוח שהתפתח, במקום מבודד וחשוך, הוא ירה באקדחו בראשו של המנוחש

. א שלף ודרך את אקדחו כדי להרתיעוהווש מנוח ניסה לתקוף אותו באמצעות אבןטען שההנאשם 

חפות ביחס לאישום  גרסתמבססת עבירה אך מהוה  גרסהה.  במהלך המאבק נפלטה ירייה לטענתו

 רופא משפטיציגה כראיה מכריעה מבחינתה חוות דעת ההתביעה הכללית .  בעבירת רצח בכוונה תחילה

תביעה שיש להסיק את זווית הירי טענה הממצא העל סמך .  מסלול הקליע בראשו של המנוח לעניין

באופן המתיישב עם ירי מכוון ולא עם ( מלמעלה כלפי מטה)ולפיכך שהמנוח נורה כשהנאשם ניצב מעליו 

שר יהוא א, במהלך חקירתו הנגדית של הרופא המשפטי.  הנאשם גרסתכתרחיש של פליטת כדור 

חות הדבר תלוי בתנוסביר שההוא  .שממסלול הקליע בראש לא ניתן להסיק את זווית הירי מחוץ לגוף
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שלבי לבחינתן של -ראוי לציין את הניסיון להסדיר שאלה זו בפסיקת בית המשפט העליון באמצעות הצבת מודל תלת 
נבחנת כל ראייה נסיבתית בפני עצמה כדי לקבוע אם ניתן להשתית עליה ממצא  בשלב ראשון": ראיות נסיבתיות

את הנאשם בבצוע , לכאורה, מערבתנבחנת מסכת הראיות כולה לצורך קביעה האם היא , בשלב שני ;עובדתי
 ניסיוןבהתבסס על , כאשר הסקת המסקנה המפלילה היא תולדה של הערכה מושכלת של הראיות, העבירה

כל  אשר, המסקנה המפלילה עשויה להתקבל גם מצירופן של כמה ראיות נסיבתיות. החיים ועל השכל הישר
מועבר , בשלב שלישי. המצטבר מספיק לצורך כךאך משקלן , אחת בנפרד אמנם אינה מספיקה לצורך הפללה

הסבר חלופי למערכת הראיות . הנטל אל הנאשם להציע הסבר העשוי לשלול את ההנחה המפלילה העומדת נגדו
בית המשפט מניח . די בו כדי לזכותו, העשוי להותיר ספק סביר ביחס להנחה המפלילה את הנאשם, הנסיבתית

ובוחן האם מכלול הראיות הנסיבתיות שולל , תיזה של ההגנה-ל האנטיאת התיזה המפלילה של התביעה מו
, 245( 8)ד נט"פ, מדינת ישראל' פון וייזל נ 9327/03פ "ע ."מעבר לכל ספק סביר את גרסתו והסברו של הנאשם

בטרם המעבר לבחינת פרופוזיציית החפות שמציעה  prima facieמצד אחד מחייב המודל הוכחת האשמה (.  7004) 254
המודל בבירור מאפשר את העתקת הדגש לניתוח .  נטל ראשוני זה נותר עמום ואיננו בהכרח כבד במיוחד, מצד שני.  ההגנה

, ודאי שלא די בהסבר כושל, לא די באפשרות תיאורטית גרידא"...:  וכפי שהוסבר שם.  ההגנה גרסתביקורתי של 
עשוי להיות בו כדי לערער , או המותיר לפחות ספק סביר, רק הסבר מתקבל על הדעת. או לא אמין מפוקפק

הסבר מסופק . לבין ספק סביר" ]...[ הסבר מסופק"ולעניין זה יש להבדיל הבדל היטב בין . החזקה העובדתית
העשוי לפעול , פק סבירהמותיר בלב השופט ס, שלא כן הסבר; או מפוקפק מטבעו אינו אמין ולמאומה לא יצלח

שולמן  5656/88פ "גם ע' ר(.  8917) 382, 309( 4)י לו"פד, מדינת ישראל' מלכה נ 86/17פ "עבציטוט , "לטובת הנאשם
 (.5.1.7087, ש"פורסם באר) מדינת ישראל' נ

207
 דגון' מדינת ישראל נ 01-87-3185 (מחוזי מרכז) ח"תפ;  (6.1.7083, פורסם בתקדין)מדינת ישראל ' דגון נ 806472/פ "ע' ר 

 .מ ייצוג את הנאשם בתיק זה שממנו לקוחה הדוגמה"ד יאיר גולן והח"עו(.  87.2.7080הכרעת דין מיום , לא פורסם)
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ניתן להניח שהירי בוצע כאשר הקורבן לא איבר דינמי והינו הראש  .מן היריזב של היורה ושל הקורבן

מבלי לדעת את מנח הראש בזמן הירי לא ניתן לקבוע מה היתה , כלומר .208"בתנוחה אנטומית"ניצב 

אמצעות בפניו ב שהוצגתרחיש קונקרטי היתכנותו של שר הרופא המשפטי יא, בנוסף  .זווית הירי

יכולה להתיישב עם הממצא האמור ביחס למסלול שתנוחת ראש של הקורבן  מההדמיה ויזואלית המדגי

להסיק את המסקנה הטבעית המתבקשת מניסיון  ביקשההתביעה , הןשל כ גישתו במונחי  209.הקליע

לנוכח הממצא של , לכאורה, כי הנאשם ירה במנוח ממצב של עליונות כהיסק מתבקש: החיים הרגיל

  .המתיישב עם הממצאהסבר אפשרי אחר ההיסק בהצבעה על  את לסייג ביקשהההגנה .  מסלול הקליע

חוסר יכולת כללי לשלול תרחישים )בהסתייגות תיאורטית מפי הרופא המשפטי  הסתפקה לא ההגנה

אלא הביאה את העד המומחה לאשר היתכנותו של תרחיש ( אפשריים העשויים להתיישב עם הממצא

בהתייחס )כך עלה בידה שב הההגנה טענ.  מבחינה אובייקטיבית שאיננו ניתן לשלילה, קונקרטי, מסוים

רמת ההסתברות של התרחיש המוצג ".  ספק מאובחן"להצביע על קיומו של ( למחלוקת מסוימת זו

נמוכה יותר אך ההכרה בספק מתחייבת לנוכח משקלו הראייתי וחוסר היכולת להיות אמנם עשויה 

 ל התרחיש החלופייש לשים לב גם לכך שבביסוס היתכנותו ש.  מדובר בספק גלוי ומאובחן   210.להפריכו

 (היעדר ראיה לתנוחות של היורה והקורבן בזמן הירי) מעותו של המידע החסרצביעה ההגנה על משה

ו טיעוני התביעה בשתי דכנגד היפותיזה זו התמק".  שלמות הראייתית"ועל פער משמעותי ביחס ל

סוגיה שאותה נניח בצד לצורך )ניסיון לסתור את התרחיש לנוכח תשובות הנאשם בחקירה : חזיתות

בהתייחס לקריטריון  נבחן את המקרה".  איננו סביר" בהדמיה התרחיש המוצג והטענה כי  211;(הדיון

סוג משמעותיות ביותר להמחשת  הגישות, ראשית.  ההכרעה במונחי גישותיהם של כהן וצוקרמן

לפיו ההסתברות של ( במישרין או בעקיפין)והוא הטיעון , שאיננו קביל לצורך הדיפת הספקטיעון ה

הספק הסביר נבחן במושגים של משקל ראייתי והיתכנות קונקרטית ולא   .כהתרחיש ההגנה הינה נמו

השאלה הופכת להיות תוקפה של , לכן".  מסתבר"ל "סביר"זו אבחנה בסיסית בין ה".  מידה"במונחי 

או , "ניסיון החיים"האם מדובר בתרחיש קונקרטי המעוגן ב, במלים אחרות.  היפותיזת ההפרכה

דעת והיא איננה -שאלה זו מבוססת על שיקול .("fanciful possibility")רידא בתרחיש שהוא דמיוני ג

הרכב של שלושה שופטים בבית , בתיק שממנו לקוחה הדוגמה.  היא השאלה המכרעת.  פשוטה למענה

ניתחו מחלוקת זו בהבדלי גישה ברורים והגיעו , המשפט המחוזי והרכב של שופטי בית המשפט העליון

   212.למסקנות שונות

                                                           
208
ספרי הרפואה המשפטית .  כשהוא ניצב וללא כל כיפוף, מתייחס אל התבוננות על הגוף מלפנים" תנוחה אנטומית"המונח  

" בתנוחה האנטומית"זהר מפני הטעות הרווחת בקרב הדיוטות ומשפטנים כאחד להניח כי קורבנות נורו מזהירים חזור וה
, במקרה המתואר(.  בהיעדר ראיות נוספות)בתוכה  ומכל ניסיון להסיק את תנועת הקליע מחוץ לגופה על סמך מסלול הקליע

ובעיקר , מצוא הסבר בכך שהמנוח נורה כשגופוההגנה הצביעה על האפשרות כי מסלול הקליע בראשו של המנוח עשוי ל
 .היו כפופים, ראשו

209
הנאשם הורשע בהתבסס על מערך של .  702הערה , ל"משפטו של דגון הנהסיטואציה שהתעוררה ב, פחות או יותר, זוהי 

וא ההבדל הנושא המעניין ה.  לאחר אירוע הירי ראיות ולאחר שיוחס משקל משמעותי גם לשקריו ולפעולות שיבוש שבצע
בנוגע למחלוקת בנוגע , בין פסק הדין המרשיע של בית המשפט המחוזי לבין פסק הדין של בית המשפט העליון בערעור

 .המחלוקת ממחישה היטב את סוגיית הגדרתו של הספק המאובחן".  זווית הירי/מסלול הקליע"להיסק המבוסס על טענת 
210

, (קריטריון הספק המאובחן)ן מפורש על הסבר גישותיהם של צוקרמן טיעוני ההגנה בפני שתי הערכאות הסתמכו באופ 
 (.האבחנה הנורמטיבית בין שני סוגי סיכוני המשגה)ושטיין ( גישת ההסתברות האינדוקטיבית)כהן 

211
 גרסתאת המוצג בהדמיה אינו תואם  שקבע שהתרחיש, המחוזי בית המשפטגם במחלוקת זו ניכר פער בין פסק הדין של  

שקיבל את הטענה לפיה עדות המערער אינה סותרת את האפשרות , לבין פסק הדין של בית המשפט העליון, בחקירההנאשם 
 זו כמובן שאלה.  (דינו של השופט זילברטל-לפסק 72פסקה , 702לעיל הערה , פ דגון"ע)שראשו של המנוח היה כפוף לכיוונו 

 .איננה החשובההדיון כאן היא אך לצורך , הרלוונטית להכרעה עובדתית
212

התרחיש שהוצג הינו תיאורטי ואין בכוחו על קביעה כי , בין השאר, בית המשפט המחוזי ביסס את נימוקי ההרשעה 
פסק שאין , שאמנם אישר את הרשעת הנאשם לנוכח ראיות אחרות, ית המשפט העליוןב, לעומת זאת.  להצביע על ספק סביר

האמור מוביל :  "באמצעות ההדמיה עליו הצביעה ההגנהש מן הסוג חישאפשרות לשלול את היתכנותו ומשקלו של תר
אמנם גרסת המדינה לעניין .  למסקנה לפיה לא ניתן לשלול לחלוטין את גרסתו של המערער בכל הנוגע לסוגית זווית הירי
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שטיין /צוקרמן/להצביע מצד אחד על תרומתה המשמעותית והחיונית של גישת כהן מאפשרתדוגמה זו 

הסתברות לצורך שלילת  רמתואת כוחה להדוף טענות של , להסבר טיבה של המחויבות הראשונה

הפנמת האבחנה בין מושגי הסתברות ומידה לבין מושג הסבירות .  סבירותו של תרחיש חפות מוצע

אבחנה זו איננה  . המתקשר למונחים של משקל ראייתי וספק מאובחן הינה בעלת חשיבות עקרונית

דעת משמעותי לעניין -יקולגם גישה זו מותירה ש, מצד שני  .אחיד בשיח השיפוטי הרווחמופנמת באופן 

במונחי , הנטען "הספק המאובחן"ההכרה בתוקפם של היפותיזת החפות הקונקרטית המוצעת ושל 

היחסיות ביישום סטנדרט . מדובר באמת מידה חמקמקה כשלעצמה". החיים ניסיון"התאמה ל

, אך נותרתאמנם מצטמצמת , הגם שהיא מתבצעת בטרמינולוגיה נורמטיבית ומהותית אחרת, ההכרעה

.  היא עשויה להתבטא גם בהבדלים בדגש הרטורי בהנמקה.  בהתרשמות ובדעה, תלויה בהשקפות

לשיטתי פרשנות נכונה של גישת ההסתברות , אציין כי בהתייחס לנסיבות הדוגמה שתוארה

 .הספק המאובחן תואמת את עמדת בית המשפט העליון ומחייבת הכרה בספק כסביר/האינדוקטיבית

בעוד שיישום הלוגיקה של גישת ההסתברות האינדוקטיבית ביחס  להכרעה על  - "המהימנות בעיית"

הרי שבהכרעה המבוססת על , סמך ראיות נסיבתיות נתפס כהולם את מונחי השיח השיפוטי הרווח

הסבר הלוגיקה של תקיפתה של כל הכללה .  יישומה הישיר של הגישה מעורר קושי, הערכת מהימנות

אלא .  שביסוד מתן האמון בעדות מוסיף פרספקטיבת ניתוח מעניינת( רשת או משתמעתמפו)מוצעת 

נמנע לסמוך את -שקושי אנאליטי ומעשי מתעורר לנוכח היעדרן של דיכוטומיות ולאור הצורך הבלתי

" התמיכה האינדוקטיבית"ההמשגה לפיה .  "מתן אמון"או  "רושם", "רמת שכנוע"ההערכה על 

ניקח כדוגמה תיק עבירות מין שבו מבוססת  213.יית המהימנות איננה מספיקהמספקת פתרון לסוג

לכך שעדות כזו , בעולם המעשה, אין לצפות.  ההכרעה על הערכת מהימנותה של עדות המתלוננת

בוודאי שלא במציאות של התגוששות  .קונסיסטנטית באופן מוחלטשתהיה תתגלה כנקיה מכל רבב ו

המכוונת למצוא כל דופי אפשרי  מתוחכמת חקירה נגדיתלנחשפת נוסה מ-שר עדה בלתיאדברסרית וכא

.  ההגנה לחשוף ליקויים בעדות המתלוננת ברוב המקרים יעלה בידי.  ולהכשילה, בעדותה ובאישיותה

מגמות ואפילו שקרים , ההגנה לחשוף הגזמות מצליחה הניסיון מלמד כי בחלק לא מבוטל מן המקרים

אמינות   ?גרסההלדחות את  ת מניה וביהחייבמזו כהצלחה האם כל  .ננתשל ממש בעדותה של המתלו

 .במונחים מוחלטים, אחרי ככלות הכל, של בני אנוש איננה נמדדת

שהרי תמיד ניתן יהיה להצביע על , "הספק המאובחן"הבעיה המתעוררת הינה כיצד ליישם את קונספט 

בתיקים בהם .  שלול תרחישים של חפותועל היעדר היכולת ל, פגמים או כרסום בעדות מצד אחד

הערכת המהימנות היא יסודית בולט כי גישת ההסתברות האינדוקטיבית מחסירה רכיבים וגורמים 

הדגשת , הקוהרנטיות, ובכללם גורמי הנרטיב, נוספים המשפיעים על הוכחת העובדות במשפט

מהלך הדיפת הספק .   בהערה הקודמת לעיל הדגשתי גורמים אלו.  של הקייסוהאופי האינטגריטי 

על  בהכרח הוא מבוסס".  הפרכה"ו מבוסס על הוא איננ.  אנליטי לחלוטין-במקרים הללו איננו לוגי
                                                                                                                                                                                

לא , עם זאת.  זו תשובותיו הלא חד משמעיות של המערער בעדותו בבית המשפט מחזקות מסקנה.  הרבה יותר, סבירה יותר
המסקנה היא שבסוגיית זווית הירי ... כי גרסת המנוח בלתי סבירה, ניתן לקבוע ברמה הנדרשת להרשעה בפלילים

עלה בידי המערער ליצור ספק שמא התרחיש עליו העיד , שהיתה אחת מאבני היסוד של הכרת הדין המרשיעה, ונגזרותיה
ששתי  יש לציין  (דינו של השופט זילברטל-לפסק 79פסקה , שם" )זויכול להתיישב עם הממצאים הקושרים לסוגיה 

אף כי לדעתי בהחלט היה בהן כדי , שאליהן הופנו, צוקרמן או שטיין, הערכאות לא נדרשו באופן ישיר לתיאוריות של כהן
ידי כל אחת -נותחה על כי ראיה זו, זכיר שובא.  וטרמינולוגיה מושגית רלוונטיות וברורות יותרלספק את תשתית אנאליטית 

הרשעת .  המסקנות/באופן המאפשר להתרשם מהבדלי הגישות, כשלב בניתוח הראיות, מן הערכאות באופן ספציפי ונפרד
יו לשקרמשמעותי ייחוס משקל לנוכח ידי בית המשפט העליון לנוכח קיומן של ראיות נסיבתיות נוספות ו-אושרה על מערערה

  .ולפעולות שיבוש שביצע
213
של  בגישתו נוסףמושג מפתח  .864, 88לעיל הערה , evidential support is the clue to reliability…" Cohen …":  ןכה 

 "(.אמינות אינדוקטיבית" )""inductive reliability –כהן הינו מושג ה 
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שמודל ההסתברות האינדוקטיבית בכל " וודאות המוראלית"על מוטיב בורמה גבוהה מאד של שכנוע 

 .  זאת מתקשה להכיל

אלא , והעקרונות בהן מתמקדת ההתלבטות השלישית הינם שגויים מכאן איננה כי הגישותהמסקנה 

האספקט האינהרנטי לחקר העובדות במשפט המחייב הערכת משקלן .  צדם דרוש קונספט משליםלש

" סגורה"ניסיון לייצר מערכת הוא ה ,וכוחן המשכנע של ראיות דוחה את ניסיונות התיחום האנאליטי

בהקשר הזה בולטת שוב .  להבדיל מאמונה או רמת שכנוע, "קבלה"המבוססת על קריטריונים של 

ושל , של תהליך דליברטיבי המכוון להדיפת ספקות, ההצדקה להסבר המחויבות במונחים של רעיון

" הספק המאובחן"ידי צוקרמן המבוססת על רעיון -ראשית שהוצעה על-ההמשגה הדו.  חובת מאמץ

היא גם מתיישבת להבנתי .  מתבררת כנחוצה, טימטיביבשילוב עם דרישת השכנוע הסובייקטיבי האול

 ". הוודאות המוראלית"פילוסופי של -עם הרעיון ההיסטורי

המזוהה כאחד מנציגיה של אסכולת הריאליזם , רום פרנק'השופט האמריקאי ג - "בעיית העד השוגה"

, מן אך השוגהמסוכן הרבה פחות מן העד המהי... העד השקרן"הדגיש בספרו המשפיע כי , המשפטי

פרנק אפיין לפחות ארבע סיבות לקושי להסיק באופן ישיר   214".המסיק מסקנות בהתבסס על דמיונו

מגבלות   215":עובדות"כי מדובר ב, ביקורתי-באופן בלתי, מעדויות של עדים אובייקטיביים וכנים

האנושי הנוטה טבעו הסובייקטיבי של הזכרון ;  הקליטה החושית של העדים ואפשרות הטעות במהלכה

מגבלות הדיוק של מסירת העדות בבית ;  מודע-לעתים להשלמת פרטים מן הדמיון באופן בלתי

ם חשוב רהנוטים לראות את עצמם ואת תפקידם כגו, קיים אצל עדיםטבעי ש (bias)" הטיה"ו;  המשפט

.  כוונה מודעת להטעות ללאגם בעדותם ומרכזי באופן הגורם לחיזוק הנחישות והבטחון העצמי 

  216.המאפיינים הללו זכו מאז צאת ספרו של פרנק לתימוכין מתחום מחקר הפסיכולוגיה הקוגניטיבית

וזאת בלי כל קשר , על סמך עדויות אנושיות" עובדות"פרנק הביע ספקנות עמוקה ביחס ליכולת להסיק 

 :כך הוא כתב.  לבעיית המהימנות

"The witness may erroneously have observed the past event at the time it occurred.  The 

rankest amateur in psychology knows how faulty observation is, knows that what a man 

thinks he observes may not accord with what actually happened.  Human observation is 

obviously fallible, subjective.  It is affected by defects of sight, or hearing or by the 

observer's emotional state or psychological condition, and by his preconceived notions.  

'Men,' say the courts, 'often think they see when they did not see, … misinterpret what 

                                                           
214
 J. Frank , 89, 16לעיל הערה. 
215

לבין ( ראיה לכך שהעד סובר שהוא ראה עובדה מסוימתהמהוה )זינוק אינדוקטיבי בין עדותו של העד דרוש .  86-89, שם 
 .PETER ACHINSTEIN, THE NATURE OF EXPLANATION (1983) ' ר. היסק לגבי העובדה עצמהה

216
לופטוס שפרסמה ' ושל עדויות ראיה הינה אליזבת" הזכרון האנושי"חוקרת משפיעה במיוחד בנושא הליקויים בגיבוש  

לופטוס המשיכה .  ELIZABETH LOFTUS, EYEWITNESS TESTIMONY (1996)בין השאר ' ר  .עשרות מאמרים וספרים
 ,FREDERICK BARTLETT' ר.  של המאה הקודמת 30 -בפיתוח מחקריו פורצי הדרך של פרדריק בארטלט משנות ה

REMEMBERING (1932).  לא ביקורתי על  כיום קיימת מסה מחקרית משמעותית מאד המסתייגת מן היכולת לסמוך באופן
 –הספרות המחקרית מדגישה ארבעה שלבים המשפיעים על עדויות הראיה ודיוקן .  עדויות ראייה גם מתוך הנחת מהימנותן

, שכולם מועדים לטעויות, "האישוש"ושלב החזרה או " השליפה"שלב , "האחסון"שלב , "הצילום"או " הקליטה"שלב 
דורון :  מרם המשפיע של מנשה ועאסי שזכה לאזכורים רבים בפסיקה בישראלגם מא' לעניין זה  ר.  מגבלות או הטיות

( באר שבע)פ "ת;  (7005)לה משפטים " הזמנה למחקר ורפומה  :טעות בזיהוי חזותי של חשודים"מנשה ורביע עאסי 
 Kenneth A. Deffenbacher, Eyewitness Accuracy and;  (78.8.7002, פורסם בנבו)סאלם ' מדינת ישראל נ 1334/05

Confidence – Can We Infer Anything About Their Relationship?, 4 LAW AND HUMAN BEHAVIOR 243 (1980)  .
.  מחקרים בסוגיית הקשר בין רמת הבטחון של עד הראיה או השמיעה לבין רמת הדיוק של עדותו 43מאמר זה סוקר 

 .ד כערובה לוודאות הינו בעייתי ביותרשל הע" הבטחון"הסקירה מחייבת מסיקה שקריטריון 
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they hear.'  As hundreds of experiments have demonstrated, two observers of the same 

happening frequently disagree". 

כר פורה לדיון  ההמהו נושא - איננו עיון ממצה במגבלות הקליטה והעדות של עדים, כמובן, כאן ענייני

גם .  הוא אך בקישור הבעיות הללו אל המשגת קריטריון ההכרעה יעניינ.  ומחקר נרחבים ומרתקים

הערכת  מתבררת גישת ההסתברות האינדוקטיבית כבעלת משקל חשוב לצורך הסבר תהליך, בהקשר זה

את ההכללות .  ההכללותהסיבות המאפשרות להסתמך על העדות מבוססות על שורה של .  הראיות

הטענות המסייגות עשויות להתבסס על .  ד טענות מסייגותכנג, אחת לאחת, הללו יש להעמיד למבחן

הגישה מחדדת את הצורך למצות בחינתה של כל אפשרות בעלת תוקף  . מידע קיים או על מידע חסר

זאת בהתבסס על כלל גורמי  - abnormal -או חריגה  , קונקרטי לסיווג התרשמותו הכנה של העד כשגויה

מתבררת גישת ההסתברות , אך גם בהקשר זה.  ן וההשפעה עליהם המידע ביחס לתנאי הקליטה והזכרו

" קבלה"ובפרט במונחי בכלל , לתיאור קריטריון ההכרעה, כשלעצמה, מספקת-האינדוקטיבית כבלתי

גם בסיטואציות הדורשות את הערכת , ממש כמו לעניין הערכת המהימנות.  באופן אקסקלוסיבי

תהליך החשיבה וההיסק אינו נתון להצרנה ( ו בדיווחבזכרון א, בקליטה)האפשרות שהעד טועה 

רות או אפש, הספק המסוים, יתר על כן".  הפרכה"והוא איננו מבוסס באופן בלעדי על , דיכוטומית

שוב אין מנוס מהפעלת שיקול .  היטב" מאובחנים"הינם לעתים קרובות גלויים ו, הטעות וההסתייגות

 המשלבתהפרספקטיבה .  לנוכח כלל הנסיבות" שכנוע"ת ההדעת המבוסס על ההתרשמות הכללית ורמ

בין התהליך הדליברטיבי של התמודדות עם שאלת הספק הגלוי ועם דרישה לרמת שכנוע אישית גבוהה 

 ,גם בדוגמה של בעיית העד השוגה. שוב מתבררת כחיונית( שני רכיבי המבחן של צוקרמן) במיוחד

.  ולא כקריטריון ממשי, דעת-לרעיון שיישומו מחייב שיקולסטנדרט ההכרעה מתברר כביטוי למחויבות 

 .לדעתי, אך גם הוא איננו ממצה, השלישית מציעה ביאור חשוב במיוחד ההתבלטות

עקביותה או משמעות , וגרסתואף הערכה כללית של מהימנות , שקרי נאשם - "בעיית שקרי הנאשם"

כנס אכאן לא  גם.  מהווים פרמטרים רלוונטיים להכרעה ברובם של התיקים הפליליים, כבישתה

הערכת , קשר למבנה הראייתי של הקייס של התביעה בלי, למעשההלכה .  של הסוגיהלמורכבותה 

במקביל נבחנת . הצמת ראיות התביעוע בחינת באופן אקסקלוסיבי על מבוססות ןהראיות וההכרעה אינ

ההלכה .  במגמה לאתר שקרים וחסרים, הנאשם גרסתגם ( ביותר וביקורתי לעתים באופן יסודי)

יש "הוות מ אינן, ובכלל זה גם שקרים מוכחים, הנאשם גרסתקובעת באופן ברור שבעיות בהפסוקה 

מיכה ת"ם לספק מעין עשוייהם , יחד עם זאת  217.הממלא חסרים בקייס של התביעה" ראייתי

אינה מתבצעת תוך הפרדה , באופן מעשי, הערכת הראיות 218.התביעה גרסתנוספת ל" אינדוקטיבית

ובחינת התוקף והרצינות , מוחלטת בין ראיות התביעה לבין הניסיונות להפריך את ההיסק שהן מציעות

הנאשם  גרסתכאשר פגמים וחולשות ב, ההערכה היא למעשה שלובה.  של כל ניסיון הפרכה שכזה

של הקייס של ההגנה הינה לעתים " אינטגריטי"הפגיעה ב.  תן של ראיות התביעהעוצממקרינים על 

גם בהיבט הזה קשה לאפיין .  קרובות בעלת משמעות מכרעת באופן המטה את הכף לחובתו של הנאשם

פגמים הדעת לעניין ייחוס המשקל ל-שיקול, חשוב מכך".  הספק המאובחן"ביטוי טהור לקריטריון 

הנאשם  גרסתבאספקט הזה של מידת הנכונות לייחס משקל לפגמים ב. הנאשם כשלעצמו ניכר גרסתב
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( 8)ד לה"פ, מדינת ישראל' נגר נ 543/29פ "ההלכה לעניין ייחוס משקל ראייתי לשקרי נאשם במשפט הישראלי נפסקה בע 
883 (8910.) 

218
 ".   לחזק את היש הראייתי הקיים:  "המונח השגור בפסיקה 
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מובנה "גם ב, במימושה של המחויבות הראשונה" יחסיות ההכרחית"טמונה המחשה חשובה נוספת ל

  ". החזק

 גישת ההסתברות האינדוקטיבית של כהן הושפעה - "מחלוקת מומחים/ בעיית הספק המדעי"

, אין זה מפתיע  219.בתחום התיאוריה של המדע מקורוהפופריאני ש" קריטריון ההפרכה"במישרין מ

שהגישה מסייעת רבות להבהרת המחויבות הראשונה בהקשר של הסתמכות על ראיות מדעיות , לכן

".  צבר המחויבויות"ממחיש היטב את מודל השימוש בראיות מדעיות בפרק הקודם הסברתי ש.  במשפט

 .יישומו של סטנדרט ההכרעה ביחס לראיות מדעיותבעיית ב אתרכזכעת 

הרפואה ושיטות הזיהוי הפלילי , ההתקדמות בתחומי המדע והטכנולוגיה, כפי שצוין בפרק הקודם

היכולת .  בתהליך שיפור מתמיד, מאפשרת לבתי המשפט כלים שלא היו קיימים בתקופות אחרות

תורמת לביסוס רמת דיוק עובדתית , יביות להבדיל מהערכותלבסס ממצאים על נקודות משען אובייקט

לא בכדי נוהגים בתי המשפט לייחס עניין ומשקל מיוחדים לראיות .  גבוהה יותר ברבים מן התיקים

נגישותן של ראיות מדעיות ושל שיטות מחקר מבוססות תורמת ככלל לקידומם של .  מדעיות ופורנזיות

על כן זוכה הראיה המדעית לעתים קרובות .  גנה על חפים בד בבדאידיאל חקר האמת ושל אידיאל הה

.  כעוגן אובייקטיבי שנוח ולכאורה בטוח יותר לבתי המשפט להיתלות בו, למעמד מיוחד במשפט הפלילי

מעמדה המיוחד של הראיה המדעית והנטייה המובנת לייחס לה ערך רב .  אך ישנו גם צד שני למטבע

במתודולוגיה או )היכן שהראיה המדעית מבוססת על שגגה , גבר לטעותמייצרים גם פוטנציאל מו

בפרשנות מקצועית שגויה או , בטעות אנוש, מקצועי של הבדיקה-בביצוע לקוי או בלתי, בהנחה המדעית

עלולה לנבוע גם , בהקשר המחויבות הראשונה, מועדות לטעות(.  ב"כיוו, שאיננה מספיק מדויקת

מסויג ומבלי לתת -באופן בלתי, ה המבוססים על הערכה מדעית של הממצאמהצגתם של היסק או קביע

 . את הדעת על היתכנותן של חלופות נוספות העשויות להסביר אותו

הספק "לבין " הספק המדעי"מתעוררת שאלה מרתקת אודות היחס שבין , בהקשר המחויבות הראשונה

ספק "מחייבת מניה וביה הכרה בקיומו של האם כל אפשרות שאין במדע לשלול , כלומר".  המשפטי

מצוי איש , עד מומחה בפני בית המשפטובעו ככבקושי נוסף נובע מכך ש?  מבחינה משפטית" סביר

סיוג או הצבעה על ספקות מצידה של ההגנה , המדע בפוזיציה שבה הוא נדרש להדוף ניסיונות הפרכה

שבאמצעותו נבחן " מכשיר"א הופך למעשה להו, לאור מעמדו ויתרונו כמומחה.  ביחס למסקנתו שלו

, יש לזכור שבעדותו העד גם מגן על חוות דעתו המקצועית ועל המוניטין שלו.  קיומו של הספק הסביר

 .  העומדים במישרין ובעקיפין בפני תקיפה

חוות הדעת או הממצא .  ביחס לרובן של הראיות המדעיות המוצגות במשפט לא מתעורר קושי מיוחד

במקרים רבים אחרים מתברר הניסיון לקרוא תיגר על   220.קרובות אינם שנויים במחלוקת לעתים

המקרים "המקרים המעניינים הם .  הטלת ספקאף במונחים של , הראיה המדעית עד מהרה כלא רציני

לרמת הדיוק או לרמת , שבהם גלויה בפני בית המשפט מחלוקת עניינית ביחס לתוקף" הקשים

ראויה לעיון במיוחד היא הסיטואציה שבה הממצא המדעי .  ל חוות דעת מדעיתהקונקלוסיביות ש

הניסיון ויכולת הניתוח של , הנטען מבוסס על מסקנה או אבחנה מקצועית אשר ערכה נגזר מן הידע

                                                           
219

 KARL R. POPPER, THE LOGIC OF' על קריטריון ההפרכה של קארל פופר לעניין תיקופן של תיאוריות מדעיות ר 

SCIENTIFIC DISCOVERY (1959). 
220
לעתים קרובות מתקבלות ראיות .  ראיה מדעית איננה בהכרח בעלת ערך קונקלוסיבי להכרעה בשאלות העובדתיות בתיק 

הראיה המדעית .  אם על שום ערכן ואם על שום רמת רלוונטיות שאיננה גבוהה, מדעיות ללא כל ניסיון לקרוא תיגר עליהן
 .  הינה לעתים קרובות ראיה נסיבתית אחת מבין רבות
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המבוסס על " מדע מדויק"אינם בבחינת , כגון הרפואה המשפטית, תחומי מומחיות רבים.  המומחה

על ( מצד המומחה)חוות הדעת הרפואית מחייבת כשלעצמה גיבוש אבחנה .  הוכחה דמונסטרטיבית

כאשר השאלה היא אם קיימים די גורמי מידע להצדקת , בסיס מידע שהוא לעתים קרובות חלקי

כן מתעוררת שאלת רמת הקונקלוסיביות של חוות הדעת לעומת אפשרויות או דעות .  האבחנה

סת על שתי דרגות מצטברות של היסקים בתנאי חוסר הערכת הראיות מבוס, למעשה  221.אחרות

וההיסק של בית המשפט על יסוד חוות דעת המומחה ושאר , ההיסק או הדעה של המומחה:  וודאות

עשויה להתעורר ביחס לכל אחת משתי " ספק מאובחן"שאלת קיומו של .  גורמי המידע הקיימים

 .הדרגות הללו

בהגדרת המחויבות הראשונה " הספק המאובחן"רון בהקשר הזה מתבררת שוב חשיבותו של עק

מבהיר שהמחלוקת אינה מתמקדת בהסתברות לכך  עקרוןה. הדעת השיפוטי-ובהכוונת שיקול

או בית , אלא בשאלה אם המומחה בעצמו, (או לא מדויקת)שהאבחנה של המומחה היא מדויקת 

יכולים לשלול קיומה של , בפניוהחקירה הנגדית ושאר הראיות והטיעונים ש, המשפט לנוכח המחלוקת

ההסתמכות על הטענה המדעית מותנית בקיום הליך ממצה ככל .  אפשרות אחרת להסבר הממצאים

חובה זו .  הניתן של אלימינציה של אפשרויות טעות ושל הסרת ספק קונקרטי וגלוי ביחס לאבחנה

דווקא בשל .  ות מדעיותראימקבלת משנה חשיבות לנוכח הערך הגבוה שנוטים בתי המשפט לייחס ל

במאמר .  טבעה וכוחה של הראיה המדעית נדרשות זהירות והקפדה למניעת הסתמכות שגויה עליה

דגיש שבאופן עקרוני חלה חובת זהירות מוגברת זו גם על התביעה ועל העדים המומחים אמוסגר 

וררים ביחס עליהם להציג באופן גלוי גם את התלבטויותיהם ואת גדר הספקות המתע.  מטעמה

תמריצי הצלחה והטיות , הטיות חשיבה.  חובה זו אינה תמיד מתקיימת במלואה  .למסקנותיהם

מוסדיות עשויות להשפיע גם על מלאכתם של עדים מומחים וכל שכן על רמת השקיפות בתיאור גלוי של 

 .שיקוליהם ושל התלבטויותיהם

בסיטואציה מסוג זו המתוארת " המאובחןהספק " וקריטריון גישת ההסתברות האינדוקטיבית םיישו

השאלה הראשונה הינה האם כל ספק או .  ררותושתי שאלות לא פשוטות מתע.  קשיים גםמעורר 

הסתייגות הנצמדים לאבחנה מדעית או שבמומחיות מגבשים בהכרח גם ספק סביר המחייב התעלמות 

קונקלוסיבית -ראיה כראיה בלתיה את לשקואו שמא נותרת בידי בית המשפט האפשרות ל,  מן הראיה

הנטענת לא  מסקנההטענה תהיה שה, במובן הראשון  222?מסויג אמנם, ש בה בכל זאת ערך פרובטיבישי

הטענה תהיה , במובן השני.  כללבהוכחה כנדרש לנוכח קיומו של ספק גלוי ועל כן אין להתחשב בה 

דתית הנטענת וכוחה הוא שמדובר בראיה המספקת תמיכה אינדוקטיבית מסוימת לטענה העוב

נדמה כי התשובה לשאלה הלא פשוטה הזו איננה אחידה ושהיא עשויה .  בהצטברות עם ראיות נוספות
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לציין שאלות כגון הערכת סיבת המוות או  ניתן יותר כדוגמאות לחוות דעת המעוררות מחלוקת בתדירות יחסית גבוהה
ה ופרשנות הערכ מחייבות לעתים אלא, חוות דעת מעין אלו אינן מבוססות על ממצאים פיסיים בלבד.  הערכת מרחק הירי

ועל אבחנה  כשלעצמה על מידע חלקימבוססת  המומחההדעת של  לעתים קרובות חוות.  מקצועית הממצאים וחיווי דעה של
וכן שאלת רמת , היא אם קיימים די גורמי מידע להצדקת האבחנה המתועררת השאלה ".ההסבר הטוב ביותר"שהיא בגדר 

 .  לעומת אפשרויות נוספות, הקונקלוסיביות של חוות הדעת
222

פן תדיר ישנה השלכה משמעותית על הפונקציה שממלא עד ציין שלסיטואציות אלו המתעוררת באואבמאמר מוסגר  
קישורו של כל ספק החשש מ.  הן מבחינה מקצועית והן מבחינה אתית, מומחה מטעם התביעה בשיטת משפט אדברסרית

 יםמעמיד, והצורך לעמוד בפני ניסיונות ההפרכה או הסיוג מצד ההגנה, לאותו הספק המאובחן המחייב זיכוי שיוצג "מדעי"
גם " הודף הספקות"לשמש כ למעשה מצופה ממנו . כאיש מדע, לא פשוטה בסיטואציה( מטעם המדינה)ת העד המומחה א

סייע לבית המשפט להגיע לחקר האמת היינו מצפים לגילוי ושיתוף באופן מלא וכן ככל הניתן האמור להיכן שכאיש מדע 
יש שדווקא הגישה הקפדנית , בהתבוננות זו.  בר גדר הספקלרמת השכנוע שלו ולהס, בשיקולים שלו לצורך גיבוש ההערכות

 מביסה את עצמה מבחינת האפקטיביות של ההגנה על חפים, יותר ביחס למשמעותו של הספק שבו נכון העד המומחה להכיר
תמונה מלאה של השיקולים  ולחשוש מהצגתעדים מומחים להיות הרבה יותר זהירים  עלולה לתמרץהיא ומאחר , מפשע

 .לא למוטט את הקייס של התביעהכדי , הערכות שלהםוה
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ככל שמקומה של הראיה המדעית יהיה מרכזי יותר להכרעה בשאלה הטעונה .  להשתנות לפי העניין

ה כספק מאובחן המונע כך תהיה הנטייה לראות את הספק או המסקנה החלופית שהיא מותיר, הוכחה

לא תמיד קיים יחס   223.אך מטבעה של ראיה נסיבתית שהיא איננה קונקלוסיבית בפני עצמה.  הרשעה

 .  ישיר בין ההכרה בספק שמותירה הראיה המדעית לבין הערכת הספק הסביר לצורך ההכרעה

נדמה כי בעמדה המאפשרת צבירתן של ראיות אינדיבידואליות מסויגות לתמונה שלמה שלגביה מוסר 

אך סירוב להכיר , הכרה בספק מסוים ביחס לכל ראיה כשהיא לעצמה: או מהכיוון ההפוך)הספק 

הכרה :  כמותי-של תחשיב הסתברותיגלום רציונאל ( בסבירות של קיום כל הספקות גם יחד

כל אחת  – cוביחס לראיה  bוביחס לראיה , aות נמוכה אך לא זניחה ביחס לראיה בהסתברות חפ

.  הינה זניחה( מכפלת ההסתברויות הנמוכות) cוגם  bוגם  aכאשר הסתברות החפות לנוכח , בנפרד

לפי הרציונאל של גישת ההסתברות האינדוקטיבית לא ניתן לבטל את הספק הקונקרטי , לעומת זאת

גם עם צבירתן של .  כל זמן שהוא לא הופרך, ן הראיות וביחס להיסק שהן מציעותביחס לכל אחת מ

דעתי כל התחשבות בהיסק המבוסס על ראיה מדעית עמדה זו צריכה למנוע ל.  הראיות נותר הספק גלוי

 224.שנותר לגביו ספק מאובחן

.  סותרות של מומחיםמתעורר כאשר קיים צורך להכריע בין חוות דעת , שהינו מאד מוחשי, הקושי השני

בית המשפט נדרש להכריע בין חוות דעת בנושא שאינו מצוי בתחום .  קריטריון ההעדפה איננו ברור

זולת תרומה מסוימת של ידע שנצבר משמיעת תיקים קודמים )הידיעה הטבעית או המקצועית שלו 

, ציגים דעה נחרצתפעמים רבות שני המומחים מ(.  שעשוי לאפשר חידודן של השאלות כלפי המומחה

האם עצם קיומה של חוות הדעת הסותרת מצד .  מגנים על חוות דעתם ומספקים הסברים ותימוכין

או " גלוי"מייצרת את אותו הספק ה( בהנחה שהיא עומדת בפני עצמה בפני ניסיונות ההפרכה)מומחה 

תגבר על הקושי ובאילו מקרים יוכל בית המשפט לה, באילו מקרים נאמר שכך הדבר?  "המאובחן"

?  עדות המומחה מטעם התביעה" העדפת"ולבטל את נפקותה של חוות הדעת הסותרת באמצעות 

בסיטואציות מעין , החקירה הנגדית וגם נימוקי פסקי הדין, לעתים קרובות מתמקדים טיעוני הצדדים

" העדפה"של  הדיון עובר למונחים.  בתקיפת המהימנות או התוקף המקצועי של עדויות המומחים, אלו

בתי . זאת מאחר וזהו תחום שבו שיקול הדעת הוא רחב יותר ומוגדר באופן פחות מחייב.  בין עדויות

מעדותו של מומחה או מרצינות דעתו ונימוקיו יותר " התרשמו"המשפט מנמקים לעתים קרובות כי 

יגה גישת הספק הבעיה שמצ עקיפה שלניתן לראות זאת כ.  מאשר מעדותו של המומחה של הצד שכנגד

                                                           
223

אין להלום , בנוסף:  "דינו של השופט זילברטל-לפסק 45פסקה , 702לעיל הערה , דגוןדברי בית המשפט העליון בעניין ' ר 
גם אם כל .  את האפשרות שהצטברות כל הנתונים יחדיו עדיין תאפשר למערער ליהנות מקיומו של ספק בגרסת התביעה

טברותם יחד של הצ, להתקבל על הדעת כאפשרי ולו מחמת הספק, בדוחק רב, אחד מחלקי התצרף כשלעצמו עשוי היה
זה ' עץ'גם אם נותר ספק שמא בפנינו .  להיכשל מראות את היער, מרוב עצים, אל לנו.  החלקים אינה מותירה מקום לספק

כדי שאותם ספקות שהתעוררו לגבי כל נתון בנפרד יוכלו להוסיף ולהתקיים .  'יער'אין ספק כי בפנינו משתרע , או אחר
צריך לקבוע שגם האפשרות של הצטברות הספקות אינה מותירה , ל שהניחה התביעהוליצור ספק במארג הראייתי הכול

כל אחת , לא ניתן לקבוע שכל אותן אפשרויות שהיינו מוכנים לקבלן... מסקנה זו אינה אפשרית, לטעמי.  מקום לספק
 ".סבירהאפשרות שכך אירע היא כבר מעבר לספק .  התקיימו בפרשה זאת גם יחד, אך מחמת הספק, בנפרד

224
השאלה , כלומר.  לבין הנתון או הממצא על סמך הראיה, המתיימרת להוכיח נתון" ראיה נסיבתית"יש הבדל מהותי בין  

השאלה הבאה היא תרומתו , ורק לאחר מכן.  היא קודם כל אם בכוחה של הראיה לבסס את ההיסק הספציפי שהיא מציעה
ממצא של טביעות אצבע עשוי לסבך את הנאשם .  ל טביעת אצבעניקח למשל ראייה ש.  של היסק זה להוכחת האשמה

בוודאי שניתן להתחשב בו כחלק ממערך ראיות שלם , גם אם כשלעצמו הממצא איננו קונקלוסיבי.  ולתמוך בתיזת האשמה
עת אם קיים ספק קונקרטי לגבי עצם הוכחת הימצאות טבי, לעומת זאת.  המוכיח את אשמתו של הנאשם מעבר לספק סביר

הרי שהספק מונע כל התחשבות בראיה ובהיסק שהיא מציעה , ויהא הספק קטן ככל שיהיה, האצבע של הנאשם בזירה
אם , בהתאם לכך.  ספק שכזה ייוותר מוחשי וגלוי גם בהצטרף לראיות האחרות(.  מציאת טביעת האצבע של הנאשם בזירה)

, הרי שמשלא הופרך הספק לגבי ההיסק העובדתי המוצע, לעיל 702-780שהוצגה בהערות " זוויות הירי"נחזור לדוגמת טענת 
לדעתי הרציונאל שביסוד גישת ההסתברות האינדוקטיבית שולל , ידי ההגנה הינו הפחות סביר-וגם אם התרחיש שהוצג על

 .את עצם ייחוס הערך הפרובטיבי לראיה ולו בצירופה לראיות אחרות
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במקרים רבים ניכרת סטייה של ממש ממובנו .  המאובחן לנוכח קיומה של חוות הדעת הסותרת

רמת הנכונות , במלים אחרות.  המתבקש והמחמיר של סטנדרט הספק הסביר ביחס לראיות מדעיות

שמעמדם והנחת מהימנותם ) חוות דעת המומחים מטעם התביעה "ללכת בעקבות"של בתי המשפט 

מייצגת גם ( הנאשם מטעםעדיפים על אלו של עד מומחה המעיד כפריורית לעתים קרובות נתפסים -אה

 .היא רמות שונות של מחויבות לעקרון ההגנה על חפים

, "הספק המאובחן"פרספקטיבת , שני הקשיים הללו מעידים שגם בהקשר של הערכת ראיות מדעיות

 .  דעת לעניין רמת הזהירות מפני האפשרות להרשעה שגויה-תירה מרחב משמעותי של שיקולומ

ישנה חשיבות רבה לפרספקטיבת הסברתי מדוע כולן יחס לב.  חמש סוגיות ראייתיות נפוצות תיהדגמ

התייחס לכל ב.  במובנה החזק, להבהרת הרעיון שמבטאת המחויבות הראשונה" הספק המאובחן"

כי יש לה מגבלות וכי גם מתוך , הגישה אינה מסוגלת לספק פתרון מושלםברתי מדוע הדוגמאות הס

אחידה של מחויבות -עשוי לייצר רמה בלתיבאופן ש, דעת רחב בידי בית המשפט-יישומה נותר שיקול

 ".לגיטימי"באופן , לעקרון ההגנה על חפים

טב המאמץ להסיר את כמחויבות למי, "הספק המאובחן"הבנת המחויבות הראשונה במונחי  (5

.  אפשרות המשגה הקונקרטית מעניקה משנה תוקף למחויבויות הנוספות המוגדרות בתיזה הנוכחית

ופן משמעותי על היכולת אפיסטמית משפיעות בא-המחויבות הפרוצדוראלית והמחויבות הראייתית

את התהליך מעצבת  המחויבות הפרוצדוראלית.  את קיומו של הספק הקונקרטילחשוף או להבהיר 

הוא  םשעליה הקייס של התביעה וההכללות וההיסקים הכלליים הלכאוריים שבאמצעותו ייחשפו

גם בשלב החקירה ואיסוף ) יעיל וממצה, יהיה יסודי תהליך זה מבוסס בפני מבחני הפרכה ועד כמה

יתן אם נ על השאלה רחולשת בין השאאפיסטמית -המחויבות הראייתית.  (הראיות וגם בשלב המשפט

, סיכון הרשעה על סמך ראיות שלא ניתן לקיים לגביהן את אותו תהליך הבדיקהללחשוף את הנאשם 

גם היא (.  לא ניתן לבחון את מידת התמיכה האינדוקטיבית שלהןראיות ש, כלומר)ההפרכה  הסיוג או

.  הטיה סף להכרה בערכן של ראיות על בסיס הפוטנציאל שלהן לייצר שגיאה או-עשויה להגדיר תנאי

המחויבות לפיקוח ותיקון טעויות מקבלת משנה תוקף מאחר והמחויבות להגנה על חפים נתפסת 

המחויבות המוראלית .  כמחויבות קונקרטית ולא כמחויבות למימוש רמה מסוימת של שיעורי משגה

 פות שאיננהמדגישה את התהליך הדליברטיבי המודע ואת חובת המאמץ לבחינת קיומה של אפשרות ח

 .  נשללת במקרה הקונקרטי

ארטיקולציה ית החפות שמציעה ההגנה והדרישה לההתמקדות בפרופוזיצי -רביעית טות לבהת  5.5.5

 של הספק

עקרון ההנאה מן ":  הספק הסביר"ההתלבטות הרביעית נובעת במישרין מן הדואליות של  סטנדרט 

ההתבלטות הינה אינהרנטית למתח שמייצרת .  של הספק" סבירותו"ל, הדרישה המסייגת הספק וכנגדו

לבין ספק  ("ספק סתם")המחייבת אבחנה בין ספק גנרי , הטרמינולוגיה של הגדרת מגבלת הענישה

המתח מודגש עוד יותר לנוכח אופיו האדברסרי של ההליך המתנהל לעתים קרובות תוך ".  לגיטימי"

ההתבלטות נקשרת באופן הדוק גם  . מול זו אות ובחינת מהימנותן ומשקלן זוגרסעימות בין שתי 

התולה יהבה בקריטריון הספק הקונקרטי בשימת דגש על תהליך האלימינציה של תרחישי  לתפיסה

בין , בהקשר של יישום סטנדרט ההכרעה הפלילי, ההתבלטות הינה בשאלת היחס.   חפות נטענים

לבין , שמהוחו להוכיח את האידי התביעה ובכ-ההתמקדות בעוצמת המערך הראייתי המוצג על
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ההתלבטות , במלים אחרות  .ידי ההגנה-הבחינה הביקורתית של פרופוזיציית החפות המוצעת על

לעגנו ולהסבירו ולמידה שבה מוסט , לעורר ספק( אם בכלל)מתייחסת לטיבו של הנטל המוטל על ההגנה 

הדגש מן הדרישה ההוכחתית המחמירה המוטלת על התביעה אל הדרישה כלפי ההגנה לבסס את 

תו של סטנדרט התלבטות זו מספקת את ההמחשה המובהקת ביותר לגמישו.  סבירותו של הספק

 .למורכבות הרעיון שהוא מכיל  וליחסיות הגלומה במחויבות הראשונה, ההכרעה

המייצגות שתי , מעורר ומתמרץ שתי השקפות מנוגדותבטא סטנדרט הספק הסביר מסר הדואלי שמה

בקצה האחד מצויה ההשקפה המדגישה את .  עמדות קיצון ביחס לפרשנותו ולאמות המידה ליישומו

 על המדינה תלוי-באופן בלתיאת הנטל המוטל , דרט ביטוי לדרישת הוכחה אולטימטיביתהיות הסטנ

המצדדים בגישה זו מזהירים מפני הנטייה להוסיף דרישות וסייגים ביחס .  ואת עקרון ההנאה מן הספק

ותהא הסיבה להטלת הספק , שופטים ומושבעים בקרבככל שהוא מתעורר , לטיבו ולרמתו של הספק

הם רואים בכך הסטה של תשומת הלב מחובת ההוכחה הכבדה המוטלת על התביעה   .אשר תהא

כנגד דעה זו מצויה הגישה .  ומזהירים כי המסר הכפול מגיע לעתים קרובות כדי היפוך של נטל ההוכחה

היא קושרת את הדרישה . הדרישה לרצינותו של הספק ושל התכלית שבצידה המדגישה את

המצדדים בגישה זו אינם .  להגדירו ולהסבירו, ות מידה של יכולת לזהותושל הספק לאמ" סבירותו"ל

, קבילותו, תנאים אובייקטיביים להבטחת רצינותו גדיריםשל ספק אלא מ כללימסתפקים בביטוי 

אולם מנגד , בגישה זו גלומה העמדה כי אמנם חובת ההוכחה מוטלת על התביעה.  והיכולת להעריכו

 .  אך זהו נטל מהותי -לעורר ספק סביר  - אמנם הנטל הוא מינימילי  .מוטל גם נטל על הנאשם

מגמה מתמשכת של תנועה מעמדת  אפיינתאת התיזה של שפארד המ תיסקר בחלק הראשון לפרק זה

כגון דרישת , הקצה הראשונה אל עבר העמדה המסייגת את הספק ומוסיפה דרישות

בין , מדת השיח הנוהג וכיצד היא באה לידי ביטויהשקפה זו מעוגנת בעש המחשתי  225".הארטיקולציה"

דרישת הסבירות כאמת בהמשגה זו הוצגה   .דמיאניוק בהמשגה המובאת בפסק הדין בעניין, רהשא

תוך , כן אומצה שם דרישת הארטיקולציה.  שמשת למיון וסינון של הספקמידה אובייקטיבית המ

 ציג את עיקריאבשלב זה   226".המתקבל על הדעת, על הנאשם להציג קו הגנה ממשי ריאלי"קביעה כי 

ציע גישת ביניים המתחברת אל התיזה הכללית ביחס לטיבה של הביקורת על דרישת הארטיקולציה וא

 .המחויבות הראשונה

שהציע , הראשון הוא שפארד". דרישת הארטיקולציה"אזכיר שניים מן הטוענים הבולטים נגד 

ה סומתפי" הוודאות המוראלית"תמשכת של מעבר ממושג מגמה מ המתארתפרספקטיבה היסטורית 

דרך הוספתה ופיתוחה של דרישת , דעת חופשי למושבעים בהערכת קיומו של הספק-שהותירה שיקול

שפארד זיהה את .  לגיטימיכלהכרה בספק  תנאיםומשם אל מושגים שהוסיפו דרישות ו" הסבירות"

אשר קיבעה את דרישת  70 -ב במאה ה"של ארה שיאה של מגמה זו בפסיקתו של בית המשפט העליון

שפארד תיאר מגמה זו .  החובה לבסס את הספק הסביר בהסבר רציונאלי מפורש :הארטיקולציה

ניסו להכיל " ההוכחה מעבר לספק סביר"ו" הוודאות המוראלית"כסטייה של ממש מן הרעיון שמושגי 

יבושו של הספק כהיחלשות משמעותית של אופן געל ביקורת של  הדגש הגוברהוא תיאר את .  במקור

מצויה הקריאה , נדה נורמטיבית'כאג, של שפארד הטיעוןביסוד .  מפשע המחויבות להגנה על חפים

                                                           
225
 Sheppard , לעיל 5.8.3 והסקירה בפרק 1לעיל הערה. 
226
 .809לעיל הערה  
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ומבלי להטיל " המוראליתהוודאות "לחזור לפרשנותו של סטנדרט הספק הסביר בצמידות לרעיון 

 .רישה לביקורת על תהליך התגבשותוהדעת של המושבעים לעניין ההכרה בספק או ד-כבלים על שיקול

סטנדרט ההוכחה .  כשלעצמו" ספק הסביר"בביקורת על מושג ה, לורנס סולאן הלך כברת דרך נוספת

טענתו   227.ו רף הוכחה נמוך באופן משמעותי ממה שמקובל לחשובעתמייצר לד מעבר לספק סביר

מן השאלה אם  והמושבעים השופטיםמסיט את תשומת לבם של  סטנדרטהש אהעיקרית של סולאן הי

לשאלת יכולתו של  ,התביעה עמדה בחובתה להוכיח את אשמתו של הנאשם ברמה קרובה לוודאות

סטנדרט ההוכחה צריך להיות , לגישתו של סולאן. ס של התביעהת לקייעהנאשם להציג חלופה משכנ

י לנסות בכלל מבל, מוגדר באופן המתייחס אך ורק לרמת ההוכחה הגבוהה אליה מחויבת התביעה

 228".לגיטימיים"להגדיר אילו ספקות הם 

מידת ההצלחה של .  ואליקונספט-טיעונו הראשון הוא אנאליטי.  סולאן מציב מספר אדנים לביקורתו

צמת הראיות של ושאינה אומרת דבר לגבי ע, הנאשם לבסס תרחיש של חפות הינה שאלה נפרדת

סביר אינה מגדירה רף מינימלי של הוכחה הדרוש כדי דרישת ההוכחה מעבר לספק .  ודיותן התביעה

במקום שהדגש במשפט יושם על בחינה .  מצב זה מייצר אנומליה.  לחייב את הנאשם לספק הסבר

תוך , הסטנדרט מתמרץ את קבלת טענות התביעה כהוכחה לכאורה, ביקורתית של הקייס של התביעה

, לדידו של סולאן, זהו.  חפות שמציג הנאשםהעתקת הדגש לבחינה ביקורתית וקפדנית של תיזת ה

גלום בו גם המסר לפיו יש להיזהר מפני הענקת הגנה חזקה שתוביל .  מהלך של העברת נטל ההוכחה

   229".מעודן"ובכך מוחלש הסטנדרט באופן , לזיכוי אשמים

ת את ביקורתו במחקרים אמפיריים המלמדים על נטייתם של מושבעים להרשיע בקלו תומך סולאן

במיוחד כשהוא מלווה בהסברים נוספים זאת ו, ספק הסבירההוכחה מעבר ליחסית לנוכח סטנדרט 

על הנטייה הגבוהה יחסית להרשיע לנוכח דרישה כלפי המושבעים  עומד סולאן. ביחס לדרישת הסבירות

על יסוד המחקרים מסיק סולאן שהנחיות והגדרות . לספק הסבר מילולי מפורש לספק שהטריד אותם

המתרכזות בטיבו של הספק הסביר והמתמקדות באיכות הקייס של הנאשם נוטות לייצר רף הרשעה 

 230 .באופן משמעותי מן היומרה המקושרת אליו נמוך

הפעולה של הטלת ספק הינה סולאן מדגיש ש.  זווית ביקורת נוספת מוצעת לאור הניתוח הלינגוויסטי  

.  ריך את רמת השכנוע של טענה המוצגת בפניופעולה מנטאלית המתרחשת מאליה כאשר אדם מע

מוביל לשימת דגש על " ספק סביר"הביטוי .  מתקשר למצב דעת רמת שכנוע לא מלאהמונח ספק ה

ללא ערובה מספקת וזאת , ההגנה גרסתהממקד את תשומת הלב בכוחה של דרשית הסבירות באופן 

  231(.תלוי המוטל על התביעה-הבלתי הנטל)לביסוס ההרשעה על הוכחה מספקת של האשמה מלכתחילה 

                                                           
227
 Solan , 62לעיל הערה. 
228

 Courts should abandon all efforts to tell jurors which doubts are legitimate and" :  במקור. 838-837, שם 

which ones are not.  Instead, they should tell jurors not to convict unless the government has proven its case 

to a very high degree of certainty.  This is the standard that earlier generations in our history intended, and 

this is the standard to which criminal defendants are entitled"  . 
229
 .  883, שם 
230
 .889-830, שם 
231

הוא מתאר את היחס של הדובר כלפי   ."verb of propositional attitude"הוא " להבטיל ספק"הפועל .  837-834, שם 
בעיית הסטת .  היינו מטילים ספק" להטיל ספק"גם ללא הפועל .  הוא מתאר תהליך קוגניטיבי שקורה מעצמו.  זיציההפרופו

בעיה דומה אינה מתעוררת לנוכח סטנדרט המחייב .  הדגש נובעת מכך שההגדרה מתמקדת בהצבת מבחנים לטיבו של הספק
 .'לדוג, "חזקה ומשכנעת"רמת הוכחה 



222 
 

סטנדרט שכזה נכשל בהגנה מספקת על נאשמים במקרים שבהם הקייס של התביעה חלש אולם הנאשם 

 .  מצידו מתקשה להציב סיפור חלופי שאיננו ספקולטיבי

סולאן מדגיש היבטים פסיכולוגיים .  זווית ביקורת שלישית הינה מתחום הפסיכולוגיה הקוגניטיבית

הנטייה האנושית הינה להתאים את ההכרעה .  אים תקפיד חשוב בהכרעה של מושבעיםהממל

קונסטרוקט "קובעי העובדות במשפט פועלים לנוכח , כלומר  232".פרוטוטיפים ומודלים מנטאליים"ל

ביחס לחפות או לאשמה ואיך שהן "( פרוטוטיפ)"ה או צפייה מוקדמת סתפי - "תרבותי-מנטלי

".  ואלית הקרובה ביותרקונספטהתאמה ה"טבעית היא להכריע בהתאם לאנושית ההנטייה ה".  נראות"

הבעיה נובעת מכך שהרוב המוחלט של .  וכך במשפט הפלילי, כך בחשיבתם של בני אדם בדרך כלל

ראיות  מוצגות".  פרוטוטיפי"ע שהמשפטים מסתיימים כאשר הנאשם רחוק מלהיראות כחף מפ

בלי קשר לרמת  ,במצבים אלו.  וגרסתררות תמיהות ובעיות ביחס לעומת ותיות לחובתו ומנגדעמשמ

 - "unattractiveness" בלשונו של סולאן – קיימת רתיעה  ,ההוכחה המוצגת ולקונקלוסיביות שלה

הינה חזקה במיוחד " בה למציאותרהק"זו לפעול לפי מנטאלית נטייה   233.לפסוק באופן המכיר בחפות

סולאן מדגיש גם את השפעת ההנחיה שלא לשקול ספקות .  יבותחשבהחלטות הנתפסות כבעלות 

ניתן אמנם לטעון כי האבחנה   234."חזקים"ינם שאם כתמריץ שלילי להכרה בספקות יספקולטיבי

הניתן להבנה , ימקצוע-הינה אספקט מושגי" היעדר אשמה מחמת הספק"לבין " חפות"המהותית שבין 

 ותר אצל שופטים מקצועייםמרוסנות הרבה י הינןסולאן  שמאפייןלהניח שהנטיות  גם ניתן.  ולהסבר

 ניתן להתגבר הוא אינו טוען שלא  .  אך ראוי לשים לב לתכלית הטיעון של סולאן   235.לעומת מושבעים

, ולכוון את ההכרעה במשפט בהתאמה לדרישה הנורמטיבית המתוארים על הפרוטוטיפים המנטאליים

חזק את הנטיות להמתייחסות לטיב הספק הלגיטימי נוטות הנחיות אלא שסטנדרט הספק הסביר וה

המתמקד בחובת ההוכחה שאליה מחויבת ההוכחה באופן סטנדרט סולאן קורא לפירושו של    .הללו

 .של הספק כתנאי להכרה בו" ארטיקולציה"ל הדרישעיקר הביקורת מופנה כלפי ה.  המדינה

מייצגת עמדת  של הספק וסבירות כביטוי לתנאי "הדרישת הארטיקולצי"הגישה הביקורתית כלפי 

הוודאות   .שהיא הדומיננטית בשיחנימוקי העמדה הנגדית פרק הנוכחי הבהיר את בהדיון .  מיעוט

על כן מתבססת .  לעולם ניתן להניח ספקות דמיוניים.  המוחלטת אינה מצויה בהישג ידו של המשפט

כשלונה של .  נציה של סיבות קונקרטיות להטלת ספקההוכחה המשפטית על תהליך של בחינה ואלימי

לעניין הערכת ההצלחה של התביעה  איננו ניטרלי, הניתן להסבר, ההגנה להצביע על ספק גלוי וקונקרטי

הסרתם מעל , ידי כהן-מתוך אימוץ רציונאל ההוכחה המוסבר על.  לעמוד בדרישת ההוכחה המחמירה

מספקת את התמיכה האינדוקטיבית להיסק המוצע בראיות ה ידי ההגנ-צגים עלהפרק של הספקות המו

, חהאין מדובר בהעברת נטל ההוכ  .הרציונאל הלוגי של ההוכחה המשפטית, זהו בתמצית.  התביעה

                                                           
232
 .832-839, שם 
233
כגון מחקר שבו נדרשו אנשים להתבונן בתמונות ולזהות , סולאן מפנה להמחשת נטייה זו למחקרים שונים.  839-848, שם 

נבעה לעתים קרובות מאי ההתאמה ביחס לצפייה לדמיון " ארנב"מדובר בשהנטייה להשיב .  אם מדובר בארנב או בדג
נטייה של מושבעים  מו מחקריםבהקשר המשפטי הדגי  .יותר מאשר מן השכנוע כי מדובר בארנב" דג"לפרוטוטיפ של 

כאשר הקושי להתבונן על הנאשם כחף מפשע הקשה באופן , "closest conceptual match" -להתאים קביעותיהם ל 
 .משמעותי על ההכרה בקיומו של הספק

234
.  פיה-הכוונה שמאחוריה ולפעול עללפיו השומע את ההנחיה מנסה להבין את " Griceעקרון "לעניין זה מציין סולאן את  

ההנחיה מייצרת דרישה ".  ספקולטיביים"שלא להכיר בספקות , המתפרשת כאזהרה, אפקט מרתיע בהנחיה, יש אפוא
 .כשהוא מתעורר הנטייה להכיר בו מרסנת אתלביסוסו של הספק ו

235
דורון ' ביקורתי בתיזת מקצועיות השפיטה כנימוק להבחין בין שופטים לבין מקצועיים בהקשר של הטיות שיפוט רלדיון  

 (.  7001) 752-725 הלוגיקה של קבילות ראיות , מנשה
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  236.מוטל נטל נגדי על הנאשם, ראיות התביעה אורהמתבקש ל ,לכאוריאלא שלאור הצגת היסק טבעי 

בנימוקים רלוונטיים ועל , הוא הנטל לבסס את הספק הגלוי.  אך מהותי, נטל זה הוא אמנם מינימלי

, אין אפוא בדרישת הארטיקולציה משום סטייה מסטנדרט ההכרעה המחמיר. יסודות רציונאליים

 .מתכליתו ואף לא ממובנו ההיסטורי

הסבר מעניין וראוי לציון של השופט  וןניסיביטוי מובהק להתלבטות המתוארת ולקושי ליישבה מצוי ב

 237:הנדל

בנקודה זו יש  . ויישומופן יש לעמוד ביתר שאת על א כך, המשפטי נשגברון ככל שהעיק"

על  ,םאמנ. להרחיבו מעבר למידותיון אי. אמותיו 'בד להדגיש כי מקומו של הספק הסביר

גיונו של ה, ברם . קיומו צםספק שאינו סביר מעורר ספק בע". הגיוני"הספק הסביר להיות 

הגרסא  ךעל סמ םלהכריע דינו של נאשן לא נית. רק במישור האובייקטיבי ץהספק אינו נעו

מדובר בסבירות בשדה הפלילי ולא בשדה דיני  -כזכור ". אובייקטיבית" הנכונה יותר

 הספק הסביר. על מצע עובדתי שאינו בהכרח הגיוני םספק יכול להתעורר ג. למשלן הנזיקי

 ."תולדה של התרשמות הערכאה המבררת, יכול ויהיה סובייקטיבי

 Reasonable doubt": בהמשך הדברים ציטט השופט הנדל גם ביטויים מפורשים לדרישת הארטיקולציה

must have its reasons" ,"האמת תיאמר.  הכרעת הדין חייבת להיות הגיונית ובעלת כושר שכנוע ,

מדה הסופית כלפי חוץ בשפה רציונאלית אף מסייעת לשופט תהליך זה של כתיבה והצגת הע

ישנו כאן צירוף של מספר הגדרות שאינן .  ההסבר רק ממחיש את הקושי האנאליטי ניסיון  238".להכריע

הדרישה שהספק   ;(תנאים נוספים משמע שאין)שאין להרחיבו " אמותיו' הספק הסביר בד: "עקביות

ולבסוף קביעה ; הביטוי המפורש לדרישת ההסבר של הסיבות לספק;  ואובייקטיבי" יהגיונ"יהיה 

כי הספק יכול להתעורר ( שהיא המשקפת ככל הנראה את השורה התחתונה לעמדתו של השופט הנדל)

 .בהכרעה ,למצער השיורי, וההכרה במימד הסובייקטיבי "עובדתי שאינו בהכרח הגיוני גם על מצע"

 :חפות ודרישת הארטיקולציה לאור התיזהההתמקדות בפרופוזיציית ה 5.5.5.5

 :אציע מספר תובנות  ?כיצד משתלבת ההתלבטות הרביעית בתפיסה הכוללת של המחויבות הראשונה

הניתוח מצביע על , ראשית.  דרישת הארטיקולציה חשובה לפחות בשני היבטים כלפיהביקורת  (8

לנוכח היחס המורכב שבין האידיאל , מגמות ועל דגשים משתנים ביישומו של סטנדרט ההכרעה

בקיומו של ספק ממשי , כפשרה על תכליות ההליך הפלילי, לבין הרצון להתנות זיכויההוכחתי המחמיר 

לדילול של דרישת החשש ותיהם הביקורתיות של שפארד וסולאן מצביעות על סקיר.  ורציני מספיק

על הבחינה הביקורתית  מדיבאמצעות שימת דגש חזק , מודע-באופן מודע או בלתי, ההוכחה המחמירה

אין .  ומבלי לדקדק בשלמות ההוכחה שהוצגה מצד התביעהת החפות שמציעה ההגנה יישל פרופוזיצ

הביקורות החשובות של שפארד .  בעד ונגד דרישת הארטיקולציה ,בינארית שאלה הכרח לדעתי להציב

.  הדעת ביישומו של הסטנדרט-תחום שיקוליות ואת סהיחהן מבהירות את .  מסמנות אזהרהוסולאן 
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 (פרוקציה בפון וייזל' ד של הש"מבחן המשולש להערכת ראיות נסיבתיות בפס"הפניה ל] 
237
 .דינו של השופט הנדל-לפסק 5פסקה , 28לעיל הערה  ,עלי 3626/88פ "ע 
238
 .28לעיל הערה , לזרובסקי 9109/91פ "בציטוט ע 6פסקה , שם 
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הן מתקשרות למחויבות המוראלית ולחובת הזהירות הנכרכת אל הגשמת המחויבות להגנה על חפים 

   .זו נקודה מרכזית לתיזה הנוכחית  .סטנדרט ההוכחה לנוכח הדואליות של, מפשע

כגון במצבים , הפוטנציאל הבעייתי של דרישת הארטיקולציה מקבל משנה תוקף בהקשרים מסוימים

התנהגותו או , הנאשם גרסתאו כאשר רושם שלילי מ, בהם הקייס של התביעה איננו חזק מספיק

התובנה החשובה .  י דיות הראיות להוכחת אשמתועלול להאפיל על שיקול עקביות קו ההגנה שהציב

שאלה מהי רמת ההוכחה הלכאורית הנדרשת מן התביעה ל ברורה אין בסטנדרט ההכרעה תשובההיא ש

 ספק רב אם ניתן להציע הגדרה.  פרופוזיציות החפות שמציעה ההגנההעיון בלצורך העברת הדגש אל 

 ןטיעוה.  לשני שלבים נפרדים ברורה הות בהפרדלתאר את תהליך הערכת הראיכזו ואם נכון  אחידה

בחינת מאו חזקה מדי של הדגש /את הצורך בזהירות מפני הנטייה להעתקה מהירה מדי ו, אפוא, מדגיש

 . הנאשם גרסתהתביעה אל עבר הביקורת כלפי  כוחן של הראיות שמציגה

הדעת -אופן הפעלת שיקולאלא ב, הבעיה איננה בדרישת הסבירות או בדרישת הארטיקולציה, לסיכום

וכחה ההתבלטות הרביעית ממחישה היטב כי סטנדרט הה.  מרחב העמימות שהן מאפשרותבהינתן 

היחס .  ערכי ואינו מייצר רמת הגנה אחידה במסגרת המחויבות הראשונה-איננו חד מעבר לספק סביר

הדגש .  שבין שני רכיביו מאפשר מרחב תמרון משמעותי בבואו של בית המשפט להעריך את הראיות

לבין , צמתו ואיכותו של מערך הראיות להוכחת האשמה מצד אחדוהמשתנה בין רמת ההתמקדות בע

המייצרות רמות שונות , נתון לדעות ולמגמות, ופוזיציית החפות שמציעה ההגנהרמת הביקורת על פר

 .של קפדנות ביחס למשקלו של עקרון ההגנה על חפים

המוצעת למובן  הכרכיב יסוד בהגדר, המאובחן/קיים קשר הדוק בין קריטריון הספק הגלוי (7

ידי -נקרטית המוצעת עללבין ההתמקדות בפרופוזיציית החפות הקו, החזק של המחויבות הראשונה

בהתבלטות השלישית המחיש כי לעיל  הדיון(.  ולפיכך גם לדרישה לארטיקולציה של הספק)ההגנה 

במובחן ממונחי " )הסיבה להטלת ספק"או " הספק הקונקרטי בנסיבות העניין"אותו החיפוש אחר 

קריטריון .  ימהווה את היסוד המנחה בלוגיקה של ההוכחה המשפטית במשפט הפליל( ההסתברות

ההפרכה או האלימינציה של תרחישי החפות הוא המבסס את הלגיטימיות של ההיסק המבוסס על 

נו נשאי תיאורטילבין הספק ה ןאבחנה בין הספק המאובחה, יתר על כן.  ההכללה שמציעה הראייה

ניו בפבמונחים של טיב הסיכון ש, מאובחן נקשרת לקריטריון המוסרי המגדיר את מגבלת הענישה

יש לדחות את , מצד אחד.  לנוכח האמור מתבקשות שתי מסקנות  .לגיטימי לחשוף את הנאשם

מצד .  לרבות דרישת הארטיקולציה, הביקורת על עצם קיומן של דרישות להבטחת רצינותו של הספק

, לעיל ביחס לגמישות הנותרת לעניין יישומו המעשי של קריטריון הספק המאובחן המסקנות, שני

 .  מקבלות משנה תוקף לאורה של ההתלבטות הרביעית, רים השוניםבהקש

לא נכון יהיה לאמץ אף אחת משתי , הן כטיעון דסקריפטיבי והן כטיעון נורמטיבי, לדעתי (3

חיוב הארטיקולציה של הספק וביסוסה  -עמדות הקיצון המאפיינות את ההתלבטות הרביעית 

בין שתי .  ילתם של הקריטריונים הללו מאליהםאו של, הממשי של פרופוזיציית החפות מצד אחד

בין " מקבילית כוחות"אני סבור שנכון יותר לתאר קיומה של מעין .  הגישות מתקיימים יחסי גומלין

מדובר ברכיבים הכרחיים בשיקול הדעת הפועלים זה לצד זה מבלי שהאחד .  תי נקודות ההתבוננותש

ככל שמערך הראיות שמציגה  התביעה מבסס הוכחה לכאורית איתנה ויציבה יותר .  מוציא את השני

הנאשם והמחלוקת שהוא  גרסת, העובדות המוסכמות -ככל שנקודת המוצא , ולחילופין)של האשמה 
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כך יש לצפות כי הנטל המוטל על הנאשם לבסס  - (תו להודאה באשמהמקרבות או -מציב מלכתחילה 

, הנטל  .הדבר אך הגיוני וטבעי  .את הספק הקונקרטי או את תרחיש החפות הנטען יהיה מודגש יותר

הרצינות , המשקל, אך דרישות הסבירות .לעורר את הספק הסביר :נותר מינימלי, יש להדגיש

היכן , תלעומת זא   239 .מקבלות משנה הגיון וחשיבות מוצעה והארטיקולציה של תרחיש החפות

 המהותיתאו כאשר המחלוקת , "שלמות הראייתית"שראיות התביעה אינן מתקרבות לאידיאל ה

צמת הקייס של ואז תהיה הנטייה להתמקד בע, וגרסתמחייבת הוכחתן של עובדות שאינן תלויות ב

מן הסוג השני קיים משנה במצבים   .תהחשיבוהתביעה והדרישה לארטיקולציה של הספק תאבד מ

היות ורובם של המקרים מתפזרים על פני רצף .   לאזהרות של שפארד וסולאן מפני הסטת הדיוןתוקף 

ר להסיק שלא ניתן נות, משולבות בהם מספר סוגיות הטעונות הוכחהכש המצביםי נכלשהו בין ש

ההתבלטות   .לניתוח קיומו של הספק הסביר הפרספקטיבות הללושתי בין להגדיר את היחס המדויק 

ישות זו גמ  .והמחלוקת לנסיבות המקרה ייחסבהת, של שיקול דעת הרביעית מותירה מרחב משמעותי

אין לדבר על דיכוטומיה ביחס לדרישת  ".היחסיות ההכרחית"ומבטאת שוב את  נמנעת-הינה בלתי

 .ה ביישומה במקרה נתוןיש להבין את הביקורת העצמית הדרושאלא , הארטיקולציה

הטיעון העובר כחוט השני .  ההתבלטות הרביעית ממחישה את גמישותו של סטנדרט ההכרעה (4

השאלה גם .  אלא שהיא הכרחית ורצויה" בעיה"לאורך עבודה זו הינה שאין לזהות גמישות זו כ

בות של היא ממחישה את המורכ.  שבמוקד ההתלבטות הרביעית היא שאלה שאיננה ניתנת להצרנה

 . חקר העובדות המשפט ואת תפקידו החשוב של שיקול הדעת האנושי

היא מאפשרת .  ההתבלטות הרביעית והגמישות שהיא מותירה ממחישה היטב את היחסיות ההכרחית

שפארד התיימר להדגים בסקירתו קיומה של מגמה היסטורית .  שעיון ביקורתי עשוי לזהות, מגמות

תוך החלשת סטנדרט ההוכחה , של סיוג והתניה של הספק הסבירולכת מתמשכת של הדגשה גוברת וה

כשהיא ננקטת באופן כללי מאד ומתוך התמקדות , אולי, השקפה זו אפשרית.   שאליו מחויבת התביעה

מגמה  אני סבור שאין מדובר ב, עם זאת.  בביטויים הרטוריים בפסיקה בנושא ההנחיות למושבעים

.  קשרים המשפטייםיימצא לה ביטוי אחיד או זהה בכלל ההשם אין הכרח ג.  אחידה על פני ציר הזמן

, האבחנה המעניינת והחשובה יותר מדגישה את עצם קיומה של הגמישות במסגרת המחויבות הראשונה

ניתנות הנחיות מפורשות למשובעים וכל שכן בשיטת משפט  לאגם כאשר , זאת.  ואף במובנה החזק

ביישומו של סטנדרט ההכרעה נותרת תלות גבוהה בגישה . המבוססת על הכרעות של שופטים מקצועיים

לעומת ההתמקדות , תלויה כלפי התביעה-עד כמה לדבוק בדרישה הוכחתית מחמירה בלתי:  הננקטת

מבחינה , שתי הגישות עשויות לדור בכפיפה אחת.  ההגנההביקורתית בפרופוזיציית החפות שמציעה 

ט ההוכחה גמישותו של סטנדר, כפי שטענתי לעיל  .עם סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר, עקרונית

 .ראוי לבחון באופן ביקורתי מגמות באופן יישומו.  רותיות כפי שהוא מייצר דינמיותשרי תמייצר אינה

                                                           
239

ירה בקורבן  בכך שהואלבין נאשם המודה , בקורבן ירה כופר בהאשמה לפיה הואקיים הבדל בין נאשם ה, לצורך המחשה 
בשני המקרים חל סטנדרט ההוכחה מעבר לספק .  כתוצאה מפליטת כדור, הירי אירע באופן לא מכווןטוען שאך  ,למוות

הנאשם ביצע את ש באופן פוזיטיביעיקר הנטל מוטל על המאשימה להוכיח , במצב הראשון.  סביר ביחס לכל יסודות העבירה
במצב זה .  מעבר לכפירה בביצוע הירי, וצדת מאין הנאשם נדרש כלל להציג פרופוזיציית חפו, בנסיבות מסוימות.  הירי

אשמתו של הנאשם , לעומת זאת שנייהבדוגמה ה.  בדיות הראיות שהובאו מטעם התביעה ראש וראשונהתתמקד השאלה ב
התביעה עשויה להוסיף  . החיים ניסיוןלאור הנסיבות ו, לכאורה,הינה ההיסק הטבעי המתבקש( ביצוע הירי באופן מכוון)

 ק הסביר תחייב התמקדות בהגיוןאך טבעי שבחינת קיומו של הספ, מכאן.  בתיות נוספות לתמיכה בהיסק האמוריות נסירא
באמצעות הסבר רציונאלי אחר המתיישב עם , הנטל הינו לעורר ספק סביר  .של פרופוזיציית החפות שמציעה ההגנה

 .גם אם איננו התרחיש היותר מסתבר, הראיות
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מצויה השורה התחתונה בקריאה להבנתו של , ביעיתגם בהתייחס להתלבטות הר, לפיכך (5

הנבדל מן הקריאה לזניחתו , בהיבט הזה.  סטנדרט ההכרעה כרעיון וכביטוי לקונפליקט ולא כפתרון

ניתן לסכם שישנה חשיבות רבה לאזהרות של מבקרים כגון שפארד , כליל של קריטריון הארטיקולציה

יתר בפרופוזיציית החפות -על חפים לנוכח התמקדותוסולאן מפני היחלשותה של המחויבות להגנה 

 .ההגנה או יישום קפדני ומחמיר של דרישת הארטיקולציה

ה את מחישההתבלטות קשורה באופן הדוק למחויבות המוראלית כהגדרתה בעבודה זו ומ (6

 יכולהאינה  מפשע המחויבות להגנה על חפים.  חשיבותה לעניין עיצוב רמת המחויבות להגנה על חפים

ההתבלטות הרביעית .  מבוססת על מאמץ דליברטיבי מודעהיא אלא , כללים בלבדהל יישום ע להתבסס

המתח האינהרנטי בין .  חושפת את האופן שבו הלך הנפש הננקט עשוי לחזק או לרכך את חובת המאמץ

 הדרישה למיצוי הביקורת הספקנית כלפי תיזת האשמה מצד אחד לבין הדרישה לבחינה קפדנית של

של מחויבות מייצר דרגות מובחנות , מצד שני המתעורר ספקה נמקתפרופוזיציית החפות או של ה

, חרף כלליותה והיעדר היכולת לשלוט בה, מחויבות זו, לשיטתי.  מוראלית לאידיאל ההגנה על חפים

 .מפשע נפרד ומשמעותי לעניין עיצובה של רמת המחויבות להגנה על חפים-מהווה רכיב בלתי

 היחס בין המימד האובייקטיבי למימד הסובייקטיבי בהכרעה -התלבטות חמישית   5.5.5

את סטנדרט ההכרעה  פרשההתלבטות החמישית הינה התלבטות המלווה את הניסיונות להגדיר ול

האם ההכרעה הינה :  במשפט הפלילי לאורך ההיסטוריה והיא נצמדת אל סטנדרט הספק הסביר בפרט

( גם)האם היא מטבעה רציונאלית באורח בלעדי או שהיא מטבעה ?  אובייקטיבית או סובייקטיבית

בייקטיבי של תנאי או על עמידה בסט או" אמונה"ו" שכנוע"האם היא מבוססת על ?  מצפונית-פנימית

הדעת לאמת מידה חיצונית הכרחית שאיננה -האם סטנדרט ההכרעה מכפיף את שיקול?  "קבלה"

או שההחלטה אם להרשיע או לזכות הינה אישית ותלוית , תלויה בנטיית לבם של מקבלי ההכרעה

היא ית בלבד או שתנשכל-האם הערכת דיות הראיות הינה פעולה לוגית?  התרשמות סובייקטיבית

.  כנסן תחת קורת גג אחתאהשאלות הללו אינן זהות ובכל זאת ?  מערבת גם את האינטואיציה והרגש

זו .  מעל לשאלות הללו מרחפת שאלה רחבה יותר אודות החוויה האנושית ואודות טבעה של ההכרה

 ,גשוחתירתה לנצחון ההגיון והתבונה על הר "האסכולה הקלאסית"שאלה הניצבת במרכז המתח שבין 

. גורם האינדיבידואליההרגש ו ,המדגישה את חשיבותם של המוסר הטבעי "האסכולה הרומנטית"לבין 

הניסיונות להכפפת התיאוריה אודות הידע והמוסר לאמות מידה האסכולה הרומנטית מסתייגת מן 

, המכפיפה את החשיבה החופשיתהתנועה הרומנטית יצאה בתוקף נגד הגישה   .אוניברסאליות

היא אם שבמוקד ההתבלטות החמישית השאלה  240.פורמליות-לדרישות לוגיות, רתיות והדמיוןהיצי

כפופות לקריטריונים אובייקטיביים ( ההכרה בספק)המחויבות להגנה על חפים מפשע ומגבלת הענישה 

 .  פנימי-או שמא הן עשויות להתבטא במימד סובייקטיבי, הכרחיים

מעת לעת מוצאים שופטים .  ניכרת בכל הניסיונות להגדיר או לפרש את סטנדרט ההכרעההתלבטות זו 

השאלה נבחנת גם באופן   241.סובייקטיבי-להביע דעתם האישית ביחס למקומו של הספק המצפונימקום 

                                                           
240
 ISAIAH BERLIN, THE' למהפכת ההשכלה וסקירת תימות מרכזיות במסגרתה ר" תגובה"טית כר התנועה הרומנלתיאו 

ROOTS OF ROMANTICISM 21-45 (Henry Hardy ed., 1999) –  8965הספר מרכז סדרת הרצאות של ברלין משנת. 
  

241
 .לעיל 887הדין הנזכרים בהערה -בין השאר פסקי' ר 
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קשה לספק תשובות ברורות לשאלה גם לנוכח היותו  242.הלינגוויסטי שבו הם מנסחים את החלטותיהם

, ביחס להכרעות של מושבעים  243."קופסה השחורה" של תהליך הערכת הראיות וגיבוש המסקנות מעין 

 .קשה עוד יותר לעמוד על הגורמים ביסוד ההכרה בספק, שאינן מנומקות

שלשתיהן נוכחות בשיח , גם ביחס להתלבטות החמישית ניתן לאפיין קיומן של שתי גישות מובחנות

 בלעדי ההכרעה כסטנדרט אובייקטיבי באופןהאחת רואה את סטנדרט .  השיפוטי והאקדמי הרווח

אין להתפלא על כך שהיא .  גישה זו נובעת מן הרצון למזער את יסוד השרירותיות או המזל.  מובהקו

.  ואת ביאורו האנאליטיתואמת את התפתחותו של השיח המושגי בסטנדרט ההכרעה מעבר לספק סביר 

הוודאות "שלאורה עוצבו מושגי  נאורותהגישה האובייקטיבית תואמת לרוחה של תקופת ה

מצפוניים -במעבר מוצהר ומודגש ממונחים דתיים, "הוכחה מעבר לספק סביר"וה" המוראלית

תואמת היא   244.אפיסטמולוגית-וממונחים של שכנוע פנימי למונחים שתאמו למונחיה של תורה לוגית

היא תואמת את המגמה המודגשת לסיוגו של .  ציסטיתאמפירי-מסורת החשיבה הרציונאליסטיתאת 

".  ארטיקולציה"תוך הדיפת ספקות מרוחקים וספקולטיביים ואת הדרישה ל, "רצינותו"הספק ותביעת 

אלא מוסיפה אמת מידה " איננה סרח עודף"היא גם תואמת את ההמשגה לפיה דרישת הסבירות 

הגישה האובייקטיבית תואמת את תיאורו של קריטריון   245.בייקטיבית למיונם של ספקות באשר הםאו

  246.בהתאם למשנתו של כהן, (belief)" אמונה"להבדיל מ ,(acceptance)" קבלה"ההוכחה במונחים של 

 זו גם הגישה תואמת גם לקריטריון המוסרי שהוצע להקצאת סיכוני המשגה על יסוד אבחנהשזכיר א

זהו גם הקריטריון הראשון (.  קריטריון הספק המאובחן)בין שני סוגי המשגה השונים זה מזה מהותית 

ו המחשבה הדומיננטי מבטא ק.  של המחויבות הראשונה ביסוד הגדרתו של המובן החזק צבתישה

תוך נטייה להסתייג מן ההכרה , שאיפה להליך הוכחה ולקריטריון הכרעה רציונאליים ככל הניתן

היכולת לאבחן ולאפיין את הסיבה הרציונאלית .  כלליים ובלתי מוגדרים די הצורך, בספקות אמורפיים

 .להטלת הספק נתפס לרוב כתנאי מובן מאליו לממשיותו ולרצינותו

עמדה .  מסתייגים לאפיין קולותניתן , למצער ככל שהיא תובעת בלעדיות, כנגד הגישה הראשונה

עמדה רואה את ה  247".רציונאלית לרציונאליות-הסגידה האי"מסתייגת קיצונית היא זו היוצאת כנגד 

קידוש הרציונאליות כמכשלה אפשרית להגשמת הצדק וכתיאור לא נכון של אופן פעולתה של 
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כפונקציה של הכרתם " הספק"או " רמת השכנוע"שופטים עשויים לנמק את הכרעותיהם במונחים המתייחסים ל  
מכוונים השופטים בהכרח שאינני סבור שניתן להניח ".  היעדר ספק"סובייקטיבית או במונחים ובייקטיביים של -האישית
טיבה של אמת  אתהניתוח הלינגוויסטי כון יהיה להסיק מלא תמיד נ.  "קבלה"לבין " אמונה"לניואנס המבחין בין  בניסוח

לעתים קרובות משולבים בנימוקי הכרעת הדין   (.אם ניתן בכלל להציע דיכוטומיה בין היסודות)המידה להערכת הראיות 
המובחנת אמת המידה ישנם שופטים שמצאו טעם להדגיש את , בכל זאת  .בערבוביה מושגים התואמים לשתי הגישות

שוב גם ההמחשה שהובאה מנימוקי השופט הנדל בטקסט הנלווה להערות ' ר.  כאמור, "אישיהשכנוע "השל תלויה -תיוהבל
 .  לעיל 736-732

243
מדריכים את בתי המשפט  שלפיהן הנחיותנוסחי הניתן לנתח את .  כך ביתר שאת בקרב מושבעים, אם כך בקרב שופטים 

 ותהספקאופן שבו הם מתייחסים להמושבעים ואת ה ליך גיבוש דעתם שלתהמושבעים אך קשה הרבה יותר להעריך את ה
   .יםפנימי-יםסובייקטיבי

244
לבין מודל " הוודאות המוראלית"בין מושג  באופן הכרחי לקשור מסוימיםשל כותבים  היינטעל ה את הביקורתזכיר א 

מסקנה הנכפית על "אובייקטיבי ול-כוון ליישום לוגי" הוודאות המוראלית"מושג .  אמוציונאלי-ההכרעה הסובייקטיבי
המושג שאיפה לאידיאל  ובפיתוחיו ביטאבמובנו הלוקיאני ".  הסכמה אוניברסאלית"או רמת הוכחה התובעת " השכל

 .לעיל וטקסט נלווה 79הערה ' ר  .יהוכחה אובייקטיב
245

 .לעיל וטקסט נלווה 888הערה ' ר
246

לעיל הערה , גם אצל מנשה' ר.  לעיל 87הערה ' ר, גם גישתו של אלכס שטייןכאמור זו .  לעיל וטקסט נלווה 700הערה ' ר 
תן השפעה לשיקולים עלולה להכשיל את עשיית הצדק באמצעות מ" אמונות"הטיעון הוא כי ההסתמכות על .  373, 734

 .לגיטימיים-בלתי
247
הטיעון המרתק של קמפוס ביחס לנטייה זו של  המשפט לכפות סיבתיות לוגית הכרחית על חיי המעשה הנוטים לעתים ' ר 

 .PAUL F. CAMPOS, JURISMANIA:  THE MADNESS OF AMERICAN LAW (1998).  קרובות לאי סדר ולאקראיות
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נמנע על -ן בלתימשפיעים באופהאלמנט הסובייקטיבי והרגש , לפי גישה זו  248.האינטליגנציה האנושית

.  אקסקלוסיבי הינו שגוי ומסוכןבאופן עצם הניסיון לבסס מודל הכרעה לוגי   .הידע הקליטה ועל גיבוש

אינה קוראת תיגר על עצם האספירציה לרציונאליות אלא  ,והמקובלת יותר, העמדה המרוככת יותר

מודל ה.  יפוטיבמציאות של חקר העובדות הש אופן שלםהיא אינה ניתנת להשגה בשמדגישה 

ההוכחה .  פיהן פועל המשפט למעשה-הנחות וההכללות שעלל ובמלוא םתוא ואינ הרציונאלי הטהור

מבוססת על היא איננה ניטרלית אלא .  במשפט איננה דמונסטרטיבית אלא מבוססת על מידע חסר

".  סביר"ול" אפשרי"ביחס ל;  ביחס לאופן פעולתו של עולם המעשהפנייה אל תפיסות ואל דעות 

ובהכרה ( העקיףהישיר או )תלויה בניסיון החווייתי -ההתבססות הניכרת על ניסיון החיים איננה בלתי

ההוכחה המשפטית מתבססת באופן משמעותי גם על נרטיב .  הסובייקטיבית של קובעי העובדות

על לעתים קרובות מתחייבת התבססות .  קונסטרוקטים מנטליים ותרבותיים/המכוון אל דפוסים

 ואיננ "התרשמות"מימד זה של .  התרשמות ביחס לאותות אמת ומהימנות ומגורמים פסיכולוגיים

בהליך המשפטי קיים מתח מתמיד בין השאיפה לרציונאליות לבין הפנייה אל .  אובייקטיבי לחלוטין

פות גיבוש המסקנות במשפט מבוסס באופן משמעותי על העד.  שעשוי לכוון גם לרגש, וע הרטוריהשכנ

ההוכחה סטנדרט   249.המושפעות מגורמים אמוטיביים של הכרה והזדהות, "איכות"ו" אופי"מבוססות 

למצב , באמצעות טיעונים שחלקם אובייקטיביים וחלקם סובייקטיביים ,מעבר לספק סביר מכוון

  250.סובייקטיבי, מצב תודעתי זה הינו אחרי ככלות הכל  .מסוים הנדרש לצורך הרשעההתודעתי ה

עמדה המרוככת אינה משמיטה את המימד האובייקטיבי הדומיננטי של חקר העובדות השיפוטי אלא ה
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 In the study of ideas, it is":  89 -בן המאה ה, ספנגלרהפילוסוף הגרמני וטט אצל טיעונו של וויטהד המצ' ר 

necessary to remember that insistence on hard-headed clarity issues from sentimental feeling, as it were a 

mist, cloaking the perplexities of fact.  Insistence on clarity at all costs is based on sheer superstition as to the 

mode in which human intelligence functions.  Our reasonings grasp at straws for premises and float on 

goassmers for deductions"  .OSWALD SPENGLER, MEANING OF NUMBERS, in J.R. NEWMAN, THE WORLD OF 

MATHEMATICS 4:2315 (1956) ;  הביקורת מתקשרת גם לאחד מטיעוניה המרכזיים של הגישה הרומנטית לפיה יתכנו
למשל טיעוניהם של פילוסופים כגון הרדר ' ר.  התלויות בתרבות ובשפה ,(reason)" הגיון"מספר קונצפציות נבדלות של 

מודל היסק אנושי שאינו ניצבת דחיית האפשרות לביסודן של העמדות הביקורתיות . .740לעיל הערה , BERLINוויטגנשטיין 
 JOHN DEWEY, THE QUEST FOR CERTAINTY:  A STUDY OFלמשל ' ר.  כולל אלמנט הכרחי כלשהו של סובייקטיביות

THE RELATION OF KNOWLEDGE AND ACTION (1929), RICHARD RORTY, PHILOSOPHY AND THE MIRROR OF 

NATURE (1979), PAUL FEYERABEND, AGAINST METHOD (2d ed. 1988)  .גם ש זו מובאים"המקורות הנזכרים בה 
 .736ש "בה, 8736-32, 1לעיל הערה , Sheppardאצל 

249
מרפי הדגיש את המתח המתמיד שבין האספירציה לרציונאליות של ההוכחה :  אציין מספר גישות לצורך המחשה

' ר ; 6-80, 69לעיל הערה , Murphy.  והרגש" אופי"ה, הזדהותהמשפטית לבין תפקידם של הרטוריקה והפנייה אל ה
המודל ". מודל הסיפורי"המתארים את ההכרעה המשפטית בהתאם ל, לעיל 707-704, 845המקורות הנזכרים בהערות 
איננו תואם למודל הכרעה רציונאלי  ואה.  דפוסי החשיבה המנטאלייםאל אל החושים ו ההפונהנרטיבי מתאר תהליך שכנוע 

צמה ומן הקוהרנטיות של ון העממן התגובה הרגשית ומן ההתרשמות הכללית , טהור המנוטרל מן ההתרשמות האישית
ביחס לטיבה של ההוכחה " קדם ההנחה האובייקטיביסטית"דורון מנשה ביקר את מה שכינה כ; הקייס של התביעה

צד הנחות אובייקטיביות לכאורה המשמשות את בית המשפט לביסוס מסקנותיו מנשה הסביר והדגים כי.  המשפטית
רון ;  813לעיל הערה , מנשה' ר .תלויות באופן הדוק בהשקפותיהם של השופטים" ניסיון החיים"וביניהן , העובדתיות

המושגית הנובעת  בכל זאת מצא להדגיש את הבעיה, לתיאור ההכרעה לוגיתההמצדד ככלל באספירציה לשיטתיות , שפירא
מתעוררת השאלה אם בהקשר גם לדידו ".  שכנוע"במושגים הכרתיים כגון " לכאורה"המגדרת סטנדרטים אובייקטיביים 

מגחמותיו הפרטיות של ", פנימי-במובן תודעתי, של ההליך המשפטי מייצגת היומרה לאובייקטיביות יותר מאשר שחרור
עברי ניתן להבחין ביסודות אובייקטיביים וסובייקטיביים המשמשים במשולב במשפט השפירא מציין שגם ".  הבוחן אותה

בעייתיות של היומרה ניכרת ה "אומדן"אלא שגם ביחס ליסודות אובייקטיביים כגון ה.  בתהליך הסקת המסקנות מראיות
אולם פרשנות כזאת  ,דברים מסוימים בחיי המעשה-שיטתית של שכיחות מצבי-הערכה בלתי"הדיין נדרש ל . האובייקטיבית

שפירא .  כך גם במשפט המודרני". אומדן'כמחמיצה חלקים מן האופי הסובייקטיבי של ה, לפחות במבט ראשון, נדמית
כגון ]באיזו מידה כרוכה יומרתם לאובייקטיביות של אותם ביטויים מנטליים :  "טבעהממאפיין את הבעיה כמושגית 

האם הטענה , במילים אחרות?  תודעתי-ל מצבי דברים אקטואליים בעולם הלברבהצבעה ע[ 'כיובו' הנחת דעת', 'שכנוע'
, ('חלק א)שפירא "  ?תודעתי-לבר' אובייקט'ם מניחה קיו[ ההכללות שעליהן נסמכים ההיסקים במשפט]האובייקטיבית 

 .701-709 , 885לעיל הערה 
250
 The":  בטא עמדה דומהארד אגלסטון 'חשוב ריצהמשפטן האוסטרלי ה; לעיל 83הערה ' ר, זו כאמור עמדתו של צוקרמן 

criminal standard of proof is essentially a subjective one, and requires that the jury be brought to a particular 

state of mind"  .RICHARD EGGLESTON EVIDENCE, PROOF AND PROBABILITY 42 (2
nd

 ed., 1983). 
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, לכל הפחות, עמדה זו תטה.  של המימד הסובייקטיבי לצידו מדגישה שאין לטשטש את מקומו החשוב

וזאת מתוך , ספק סובייקטיבי שיורי כקריטריון להחלת מגבלת הענישהמשקלו של הכרה בשלא לשלול 

 .אובייקטיבי-ה של היומרה של המודל הלוגיכרה במגבלותיה

האם מלכתחילה יש לכוון את ההכרעה במשפט הפלילי : שתי שאלותלאם כן  וגעתההתלבטות נ

שולל , תוך קבלתו של המודל האובייקטיבי ביסודוגם מ, והאם ?להסתמכות על מודל אובייקטיבי

נייה השאלה הש  ?בתוקפו של ספק סובייקטיביסטנדרט הספק הסביר בהכרח את האפשרות להכיר 

 .תמקדאובה , היא הרלוונטית והחשובה יותר

 של הספק הסובייקטיבי לאור התיזה משקלו  5.5.5.5

.  התיזה הנוכחית מאפשרת פרספקטיבה נוספת על ההתלבטות בשאלת ההכרה בספק הסובייקטיבי

ולמגמות משתנות " יחסיות ההכרחית"להיעדרה של תפיסה עקבית ואחידה בשאלה זו נקשרת , ראשית

מודל ההכרעה ההבנה הדרושה היא ש, שנית.  תה של המחויבות הראשונהעוצמביחס לטיבה ול

ניתן לתאר .  סובייקטיבי אינם מוציאים זה את זה-רציונאלי ומודל ההכרעה האישי-האובייקטיבי

להכיר בספק הסובייקטיבי כשהדגש בקריטריון ההכרעה ובנכונות , יחסי השלמה והדדיות ביניהם

לשיטתי המימד  מדוע סבירא, שלישית.  ת הראיותעוצמביחס ישיר לסוג ול, משתנה ממקרה למקרה

מהווה חלק מן המובן החזק של עקרון ההגנה על חפים במסגרת , כקריטריון שיורי, הסובייקטיבי

 :אלו התובנות העיקריות לאור התיזה  .המחויבות הראשונה

" הרגשות"רום פרנק להסבר מקומם של 'פנה השופט האמריקאי ג 8949בספרו הנהדר משנת   (8

, פרנק תיאר קיומו של קונפליקט מתמיד(.  ובכלל זה גם בחקר העובדות במשפט)בהגשמת הצדק 

אידיאל פורמליסטי של יישום ":  עשיית הצדק"בין שני אידיאלים של , המתבטא כמעין תנועת מטוטלת

שבעצמו ציטט , פרנק הסתמך על מובאה מן המסה של וויגמור.  ומתו כמיהה לאידיאל אנושיכללים ולע

 251:שוב וראוי להזכירוהציטוט הובא לעיל .  ר'אלג' ורג'ממאמר מוקדם יותר של ג

"The whole history of the Law is the struggle for a working compromise between two 

ideals:  Judicial discretion and the Saint-Louis ideal, on the one hand, and the letter 

law, superior to and binding upon the judge, and he its sworn servant, on the other…  

there is an instinct in the soul of man which bids him look, not to the unending scrolls 

of the law, but to a Saint Louis and a Harun;  to some good man whom he knows and 

respects, and has confidence in, more for his character than for his learning, however 

great.  As society became complicated, this personal ideal grew so remote as to seem 

altogether lost in the mazes of the letter law.  It never wholly disappeared… The 

question is this:  How long will it be before the pendulum will swing to the other 

extreme – the demand for personal justice administered by the good man as a 

substitute for our endless barren wilderness of precedents in law and a maze of 

indigestible statutes?  The final hope for democracy must be, not in its letter law but in 

its leadership". 

                                                           
251
 Frank ,402-1, 16הערה  לעיל. 
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צורך "הוא תיאר .  פרסונאלי להליך המשפטי-פרנק טען נגד הניסיון לדמות אופי אובייקטיבי בלתי

הביטוי האנושי מתקיים , הוא הדגיש, למעשה".  ליזציה של הצדקנפרסו'יתן להדחקה לאנושי שאינו נ

הם במציאות  שה הקלאסית אךהשופטים מדברים במינוחים של הגי.  מדי יום ביומו בבתי המשפט

השאלה לפי פרנק איננה אם יש לאפשר מקום לאידיאל הצדק האנושי ". רומנטי"באופן פועלים גם 

, ביושר ובכנות, ש להכיר בתפקידם באופן מוצהר ולהסמיך מפורשות לפעול גם לפיהםאלא אם י, ולרגש

נמנעת בשילובו הלגיטימי של -את טיעונו סיכם פרנק בקריאה נלהבת להכרה הבלתי  252.באופן גלוי

 253:ובהקשר של קביעת העובדות בפרט, הרגש בפונקצית השפיטה

"We could not, if we would, get rid of emotions in the administration of justice.  The 

best we can hope for is that the emotions of the trial judge will be sensitive, nicely 

balanced, subject to his own scrutiny.  The honest, well-trained judge, with the 

completest possible knowledge of the character of his powers and of his own 

prejudices and weaknesses, is the best guaranty of justice.  The wise course is to 

acknowledge the necessary existence of 'personal element' and to act accordingly.  

Indeed, as Ehrlich puts it, this personal element 'should not be tolerated as something 

unavoidable but should be gladly welcomed". 

תיאורו של פרנק קולע היטב לטיבה של ההתלבטות המתוארת בעניין היחס שבין המימד האובייקטיבי 

, אחיד, מצד אחד הכמיהה להליך שיטתי:  או של הספק, סובייקטיבי של ההכרעה-לבין המימד האישי

המחייבת הכרה בכך שהכרעת הדין הינה , נמנעת של הגורם האנושי-צד שני הנוכחות הבלתימ, רציונאלי

מצפוני בה לא ניתן -את המימד האישי.  בסופו של דבר הכרעה אנושית ושאליה נצמדת אחריות אנושית

 .וספק אם ראוי לטשטש, לטשטש

לבין הרכיב השני  במשפטערכת העובדות בכך נוצר הקישור בין התובנה של פרנק אודות טיבה של ה

.  באיפיונו של צוקרמן את המחויבות להגנה על חפים בגדרו של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק הסביר

הרכיב .  תואמת לשיטתי את המובן החזק של עקרון ההגנהעל שני רכיביה הגדרתו של צוקרמן 

, מכאן.  בין הספק המאובחן לספק שאיננו מאובחן עקרוניתמבוסס על האבחנה ה, כזכור, הראשון

הנובע מן , כולל צוקרמן את הרכיב הנוסף, ובשונה מגישותיהם של מלומדים אחרים כגון כהן ושטיין

ההכרה בכך שהשלב הסופי להערכת הראיות הינו בהכרח סובייקטיבי בטיבו ומבוסס על תוקף השכנוע 

אך , יקטיבי מותיר אמנם גמישות ביישומו של הסטנדרטהאלמנט הסובי.  הפנימי באשמתו של הנאשם

כשהיכולת , במרכזו ניצבת ההבנה של המושבע או השופט את מחויבותו כלפי הנאשם.  הוא הכרחי

 .להיתלות בהצרנה האובייקטיבית הינה מוגבלת

-את ההכרה בלגיטימיות של הספק האישי בחובו המובן החזק של עקרון ההגנה על חפים כולל

גם מתוך חתירה למימושו של הליך שמשמעות הדבר הינה .  כרכיב שיורי, או המצפוני, קטיביסוביי

המחויבות לעקרון ההגנה הינה בסופו של דבר אחריות מוסרית , מבוסס ככל הניתן, הכרעה רציונאלי

ברובם של המקרים ייעשה שימוש באמת מידה אובייקטיבית להערכתם של הספקות אולם  . ואישית
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לנוכח , מוגדר-בלתי, "כללי"לנוכח ספק  הימנעות מהרשעהך כדי לשלול את הלגיטימיות של אין בכ

  . והקוהרנטיות שלו עוצמתו, ההתרשמות ממערך הראיות

לנקיטת אבחנה דיכוטומית בין מודל ההכרעה האובייקטיבי לבין , טעם ישוספק אם , אין הכרח (7

ההמשגה האנאליטית  .ניתן לתאר יחסי הדדיות והשלמה ביניהם. מודל ההכרעה הסובייקטיבי

שאליו משולבת אמת מידה , "שכנוע"את מבחן הספק במונחי  ציגהמהמקובלת שתוארה לעיל 

, אני סבור, באותה מידה.  המשמשת ככלי לסיוגו של הספק הסובייקטיבי, אובייקטיבית של סבירות

קריטריון הוכחה רציונאלי שאליו משולבת אמת מידה סובייקטיבית :  המשגה הפוכהגם ניתן לתאר 

יבה זו מציעה להמשיג את הדואליות כששני רספקטפ. שיורית של חוסר שכנוע מספק

.  סטנדרט הספק הסביר מותיר מבחן גמיש.  המודלים להכרעה דרים זה לצד זה במקביל/המושגים

תהיה עדיפות לאמת המידה האובייקטיבית ואילו , לפי ההקשר הראייתי וטיבה של ההתלבטות, לעתים

 .סובייקטיבית השכנוע העוצמבמצבים אחרים תתבסס ההכרעה מטבעה על 

מקבילית "ניתן לטעון שגם ההתבלטות החמישית אינה מייצרת דיכוטומיה אלא מעין , אם כך

ככל שנקודת האחיזה הראייתית האובייקטיבית חזקה יותר או ככל שטיבה של השאלה  ".כוחות

תהיה הנטייה לחייב ביסוסו של ספק אובייקטיבי לצורך , הראייתית ניתנת להערכה אובייקטיבית

היכן שהמבנה הראייתי פונה מעצם טבעו אל רמת שכנוע , לעומת זאת.  חלתה של מגבלת הענישהה

צמת הקייס של התביעה ואו ככל שע( כגון כשההכרעה מבוססת על קביעות מהימנות)סובייקטיבית 

ואף אם קשה להצביע בדיוק על רכיב המידע או האפשרות  -כשהיא לעצמה " חסר"מותירה תחושת של 

תהיה הנטייה להכיר בספק הסובייקטיבי מבלי לסייגו בדרישות לעיגון ולארטיקולציה  - החסרים

  . ובות זו בזו ומשפיעות זו על זואמות המידה של.  אובייקטיבית

אל סטנדרט " כלים שלובים"אחד הטיעונים המרכזיים לתיזה מזהה שלוש תכליות הנכרכות כ (3

, כזכור, שלוש התכליות הן(.  גם מבחינה מוסרית וגם מבחינה היסטורית) ההוכחה מעבר לספק סביר

עיקרו של השיח ".  הנוחות המוסרית"תכלית הקצאת סיכוני המשגה ותכלית , התכלית האפיסטמית

ניכרת , לנוכח התכלית האפיסטמית.  ביחס להתלבטות החמישית מתרכז בשתי התכליות הראשונות

.  ועד כמה נכלל בו גם מימד סובייקטיבי, ל ההיסק העובדתי במשפטהמחלוקת ביחס לטבעו הכללי ש

.  אובייקטיבי ככל הניתן-התכלית האפיסטמית מציגה ככלל לפחות שאיפה למודל הכרעה רציונאלי

מקדמים גם הם מודל הכרעה " הספק המאובחן"התכלית של הקצאת סיכוני המשגה וקריטריון 

מחדדת ומקשה על האבחנה בין הספק " ות המוסריתהנוח"תכלית , לעומת זאת .אובייקטיבי

הנוחות המוסרית מתייחס קריטריון .  כקריטריון שיורי ,האובייקטיבי לבין הספק הסובייקטיבי

 ,סטנדרט ההכרעה נועד, מצד אחד. האישית הנלווית להכרעה במשפט הפלילי-לאחריות המוסרית

לשחרר אותם מן האחריות  הוא נועד.  לשחרר את המושבעים מכובד האחריות, מיסודו ההיסטורי

הנוחות המוסרית מבוססת  על מיצוי .  באופן קונקרטי הם לא מודעים םשאליה לסיכוני המשגה

 מבחינה זו היא תואמת את קריטריון.  ספק מאובחן לדקדק בקיומו שלהראיות ואת ל ושקהמחויבות ל

ת מחייב, סרית כפשוטה ומעצם הגדרתההנוחות המו ,מצד שני ךא.  ההכרעה האובייקטיבי (ואידיאל)

של הגשמת  אידיאל אנושיבוססת על משיטת המשפט המודרנית .  שלמות מוסרית של אדם עם הכרעתו

 ,"הנוחות המוסרית"ככל שמכירים בתכלית .   פנימי-שעשוי להיות גם רציונאלי וגם מוסרי, הצדק

העמדה .  הענישה הינה מתבקשתאפשרות להכיר בספק סובייקטיבי שיורי לצורך החלת מגבלת ה
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סוימת פנימי שיורי עשויה להתקשר לגישה מאד מ/השוללת כל אפשרות להכרה בספק סובייקטיבי

   agency denial".254"גישה של ולמעשה אין היא אלא , ביחס לנוחות המוסרית

מובן החזק של ב, לשיטתי, אפוא ההכרה במימד הסובייקטיבי השיורי של הספק נכללת (4

בין שני רכיביה של ההגדרה המוצעת  משמעותי הבדלקיים בכל זאת אך  . המחויבות להגנה על חפים

התועלתני  שקלולזכות הגוברת על ההלהגנה על כאמור מתייחס  למחויבות מובן החזקה.  למובן החזק

הראשונה מעגן את הרכיב הראשון של הגדרת המובן החזק של המחויבות .  וחסינה מפגיעה על בסיסו

הספק המאובחן באשר הוא וללא קשר למידת  -האבחנה בין שני סיכוני המשגה להרשעת חף 

הרי שהחלתה של , ככל שמקבלים הגדרה זו למובן החזק.  הסתברותו לעומת הספק הכללי שאיננו גלוי

חלתה של ה.  לא כן ביחס לרכיב השני.  חובהמגבלת הענישה לנוכח הספק המאובחן הינה בבחינת 

זו שאלה .  נתונה מעצם טבעה להחלטתו של בית המשפטאישי -מגבלת הענישה לנוכח ספק סובייקטיבי

האישי -הכרה בספק הסובייקטיבי מאפשרהמובן החזק של עקרון ההגנה . וין מצפונן השופט לבשבי

מכותו של הוא מכיר בס.  גם כשמאזן התועלת עשוי דווקא להצדיק התעלמות ממנו, וזיכוי על בסיסו

מדובר בהלך נפש ובמימד של שכנוע פנימי .  ונמקבית המשפט לזכות גם לנוכח ספק שקשה לבטאו ול

לכל היותר ניתן להכיר בלגיטימיות של ספק מעין זה .  שלא ניתן לחלוש עליהם וממילא לא ניתן לחייבם

 פן זה שלהכרה בה  .פיו במקרים שבו הם מרגישים שכך ראוי-ולהסמיך שופטים לבטאו ולזכות על

 ".הנאמנות לערך המצדיק"טיעון ל קשורהמובן החזק למחויבות הראשונה 

להבין את סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר  הצעהההתבלטות החמישית נקשרת אל הגם  (5

היחס בין המימד האובייקטיבי לבין המימד הסובייקטיבי של הערכת .  כביטוי למחויבות ולא לכלל

מדובר בהמחשה נוספת למורכבותו של הרעיון המוכל .  ניתן להגדרהיחס הו נקיומו של הספק אינ

 .  בסטנדרט ההכרעה ולקושי לחלוש עליו

 ?"הספק הסביר"של מושג  נוספים היש טעם בהגדרה והסבר -התלבטות שישית   5.5.5

 ישירבאופן  םחמש ההתבלטויות שנסקרו והדיון בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר בכללו מובילי

שאלה זו ? האם יש בכלל טעם בניסיונות ההגדרה הנוספים של המושג: שישיתהתבלטות האל ה

של פרקטיקה התייחס לביתר שאת בסטנדרט וב אלימתעוררת הן ביחס לפיתוחו של הדיון הדוקטרינ

הפיתוח , ככל שניסיונות ההסבר  255.אמריקאיות-בשיטות המשפט האנגלו" ת למושבעיםיהנחי"

שהוא מעורר  מגוונותככל שההתלבטויות בסוגיות הוהסטנדרט הינם נרחבים ומגוונים  וההגדרה של

, לפי הטענה.  ניסיונות הפירוש וההסבר כנגדם ניצבת גם גישה המסתייגת מעצם התוחלת של, ניכרות

עלולים הם במקרה הטוב ו (redundant)נחוצים -ניסיונות ההמשגה וההגדרה מתבררים כמעגליים ובלתי

                                                           
254

אך , מעורר את שאלת האחריות המוסרית האישיתהאידיאל מצד אחד  .ישנה שניות "הנוחות המוסרית" ברעיון, כאמור 
במתן לגיטימציה להכרעה על בסיס , לריסון היסוסים וספקות מיועדים הכללים המשרתים את הנוחות המוסריתמצד 

 Agency -להסבר היבט  ה,  השתחררות ממלוא כובדה של האחריות המוסרית האישית יםבכך מאפשרו, המתודה המוגדרת

Denial לעיל 22הערה ' ר. 
255

ביניהם לצורך הכרעת הדין מתקיים הליך שבו מחויב בית המשפט להנחות את  ןבטרם פורשים המושבעים להתדיי 
האוסטרלי , במשפט האנגלי.  וכחה מעבר לספק סבירלחובה לזכות את הנאשם כל עוד אשמתו לא ההמושבעים ביחס 

ת של הנחיות בית המשפט חוקתיו/מתקיים דיון גלוי בשאלת התוקף והחוקיות, ובאופן הנרחב ביותר במשפט האמריקאי
על רקע  .הטענה כי ההנחיות שניתנו הפרו את זכותו של הנאשם מוכרת לא פעם כעילת ערעור על הכרעת הדין.  למושבעים

יש או ש, להוסיף הסברים ביחס לסטנדרט במסגרת ההנחיותשאלה אם ראוי בכלל יחס לב בעות עמדות שונותזה מו
 .הצגתו ללא כל פרשנות וביאור נוספיםלהסתפק ב
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זיציה לפיה מוטב להותיר ההתבלטות השישית מציגה פרופו.  ת או להסיט את הדגש במקרה הרעלהטעו

 .ספק הסביר בעמימותואת מושג סטנדרט ה

בו )לינגוויסטי -המחלוקת בשאלת הצורך בהגדרתו הנוספת של הסטנדרט מתנהלת הן בהיבט הפרשני

( ואליים של גמישות ורמת הפשטהקונספטהדגש הוא על משמעות המלים ועל היתרונות והחסרונות ה

ט סנטדרבניסיון לבחון כיצד מבינים ומיישמים שופטים ומושבעים את )אמפירי -והן במישור המחקרי

באופן (.   אות הגדרה וניסוח נוספים או חלופייםגרסלעומת היישום לאור , הספק הסביר כשהוא לעצמו

ה גרסתוב מחייבת את ההגדרהה הראשונה הדע.  שלוש עמדות עיקריותזה  כללי ניתן לאפיין בדיון

ביסודה של   256.הקיצונית נוטה לבקר את עצם השימוש בסטנדרט העמום והאמורפי של הספק הסביר

מובן באופן "עמדה זו ניצבת כפירה בנטייתו של השיח להניח כי סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר 

עמדה תולה בסטנדרט ה.  הסטנדרט שרירותיותהטענה היא שללא הגדרה והסבר נוספים מייצר  ."טבעי

אחיד כושל במימוש באופן עקבי ו הכרעה שאינו מיושםסטנדרט ה .צפייה לסטנדרטיזציה ההכרעה

כעמדת , העמדה השנייה.  הינו מנציגיה המובהקים של גישה זו, כאמור, לאודן.  תכליתו המרכזית

היא אינה חותרת .  דרה הנוספת של הסטנדרטמכירה בבעייתיות הרבה הנצמדת לניסיונות ההג, ביניים

":  ערפל מושגי"נציגי עמדה זו סבורים שלא רצוי להותיר , יחד עם זאת.  לביסוסן של הגדרות נוקשות

פרשנות הוגנת ופתוחה לויכוח ולדיון לגבי המושג עדיפה על פני הבלבול שיווצר כתוצאה מהתעלמות "

העמדה   258.זו תואמת ככלל את גישת הפסיקה בישראלנדמה שעמדה   257".מכוונת מבדיקת משמעותו

השלישית רואה את הניסיונות להגדיר את סטנדרט הספק הסביר כמעגליים ומדגישה כי מתוך הניסיון 

תעכב מעט אעל העמדה השלישית .  להטעות ולעתים קרובות גם להכשיל 259,להבהיר הם נוטים לסבך

 .כעת

בכלל , נות ההגדרה של דרישת ההוכחה מעבר לספק סבירשלוש בעיות עיקריות מאפיינות את ניסיו

בעיית ההיסט ובעיית הכשלון להכיל את , בעיית המעגליות:  סטנדרטיזציה-ובפרט מתוך שאיפה ליתר

מתארת פער הנובע ממגבלות הקומוניקציה  בעיית המעגליות  .מורכבותו של הרעיון הגלום במושג

הניסיון לפתור את עמימותו באמצעות .  אל או עקרוןמבטא אידי" הספק הסביר"מושג .  האנושית

בהירות -בהירות אחת בעמימות ואי-הגדרות נוספות אינו מגשר על הפער אלא מחליף עמימות ואי

הניסיון מתברר כמפוקפק מבחינת , בהיבט הלינגוויסטי של ניתוח משמעויות וכוונות.  או נוספת, חדשה

מתוארת בין השאר  בעיית ההיסט  260.עמימות על גבי עמימותהוא נוטה לסבך ולהוסיף .  התועלת שבו

                                                           
256

. בפירוט את גישתו התקיפה של לארי לאודן נגד הותרתו של סטנדרט ההכרעה הפלילי בעמימותו תיסקר בפרק הקודם 
אות גרסב קיימות "במדינות ארה.  לביסוסו של רף הרשעה הסתברותי מחייבות פיתוח והגדרההגישות הקוראות שמובן 

  :Robert C. Power, Reasonable and Other Doubts' לסקירה ר.  שונות להצעות נוסחים מובנים של הנחיות למושבעים

The Problem of Jury Instructions, 67 TENNESSEE L. REV. 45 (1999)  ;Solan , המבקרים  בין;   62לעיל הערה
 .J: בין השאר  את מקביין ומורגן, היסטורית, הגדרתו ניתן לצייןשטענו בעד הצורך בשל הסטנדרט  ועמימות הבולטים של 

P. McBaine, Burdens of Proof:  Degrees of Belief, 32 CALIF. L. REV. 242 (1944)  ;Edmund M. Morgan, 

Instructing the Jury Upon Presumptions and Burdens of Proof, 47 HARV. L. REV. 59 (1933)  . 
257
 .  35 ,8לעיל הערה  ,לינדנשטראוס 
258

תוך מתן ביטוי לגישות ולרעיונות שונים , המשפט בישראל אינם מהססים להתמודד מעת לעת עם משמעותו המושג יבת 
הפסיקה , יחד עם זאת.  שונות למושג הוצעו בפסיקה לאורך השניםהמשגות .  השאובים מן הפסיקה הזרה ומן הספרות

ה טענל.  קונקלוסיבית ומחייבת ביחס להגדרתו של הספק הסביר, בישראל לא התכנסה כאמור לעמדה נורמטיבית עקבית
 .417-413, גם ואקי' ר דומה

259
 Barbara Underwood, The Thumb on the Scales of Justice:  Burdens of Persuasion in Criminal Trials, 86 

YALE L.J. 1299, 1307 (1976). 
260

טען כי , 40לעיל הערה , McCormick;  לעיל 91כמצוטט בהערה , Morton and Hutchinsonבין השאר ' לעמדה זו ר 
נמצא "רה הסבירו כי בניסיון ההגד גרוס ועורקבי;  סברים מאשר המונח הטעון הסברההסברים עצמם מחייבים יותר ה
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למחקרים אמפיריים המתיימרים להדגים שככל שמוסיפים הגדרות משנה וסייגים  ההפניהבאמצעות 

להיחלש והנטייה להרשיע בקרב  נוטה ההגנה על נאשמים" הספק הסביר" לתיאור מאפייניו של

דין -מצוי בפסק, לדחיית רעיון ההגדרה, תי הבעיותביטוי לעמדה המשלבת בין ש  261.מושבעים גוברת

 Lawson:262האמריקאי המפורסם בעניין 

"[T]hat definition is impossible, that the phrase itself is self-defining, that there is no 

equivalent phrase more easily understood, that every attempt to explain renders an 

explanation of the explanation necessary, that the better practice is not to attempt the 

definition, and that any effort at further elucidation tends to mislead in its 

refinements…". 

יסיון תועלת המעשית של נבאשר הן מתמקדות ב, שתי הטענות הראשונות הינן שנויות במחלוקת

הבעיה השלישית היא המעניינת ביותר באשר היא נקשרת להבנה אחרת של תכלית מושג .  ההגדרה

היא מתרחקת מקשירת תכליות של קידום .  מלכתחילה הספק הסביר והפונקציה שהוא נועד לשרת

היא מציעה .  אפקטיבית בשיעורי המשגה ובאופן הקצאתם-הסטנדרטיזציה ושליטה מעשית, האחידות

היא .  רעיון וקונפליקט מיסודה לפיה דרישת ההוכחה מעבר לספק הסביר מבטאת ,אחרת פקטיבהפרס

את מלוא המורכבות , את המסר הדואלי, עמומה וגמישה מעצם טבעה מאחר והיא מכילה את הדילמה

מושג הספק הסביר אינו ניתן , בהתבוננות זו.  שהומחשה בחמש ההתלבטויות שנסקרו בפירוט עד כה

א אינו מספק תשובה או הו.  ביטוי למחויבות מוסריתכ הוא משמש.  "סטנדרט"או כ" רף"לתרגום כ

רום פרנק ראה את השימוש בעמימות ואף 'השופט ג.  פתרון אלא מבטא ומדגיש את האחריות

   263.נמנע ואף חיוני-במטאפורות לביטוי רעיון המחויבות להגנה על חפים בגדרו של ההליך הפלילי כבלתי

 תיזהההתלבטות השישית לאור ה  5.5.5.5

ת הסקירה ההיסטורית בתחילתו של הפרק ושאליה מתנקזות שאליה מתנקז, ההתבלטות השישית

ביחס למחויבות הראשונה וביחס לטיבו של  ימאפשרת לסכם את עמדת, חמש ההתלבטויות הקודמות

.  היא מובילה אל הרעיון המרכזי המהווה את עמוד השדרה של התיזה כולה. סטנדרט ההכרעה

, הוא ביטוי לרעיון". סטנדרט"או " כלל", לאחרי ככלות הכ, סטנדרט ההוכחה מעבר לספק איננו

של , בחלקה אספירטיבית וסמלית, אנאליטית-בחלקה פילוסופית, הוא משמש כהמשגה.  לדילמה

יתרונו וכוחו נובעים מכך שהוא מאפשר , ייחודו.  הוא מכיל אל תוכו את הקונפליקט.  מחויבות ערכית

הוא מאפשר לשפיטה הפלילית  . של גישותשל עמדות נורמטיבית ו, לבטא מנעד רחב של תכליות

ואכן , גמישותו, עמימותו.  שלעתים קרובות סותרות זו את זו, להתנהל תוך היאחזות במספר תכליות

עצם , ואת מימדיו הרביםדווקא הצלחתו להכיל את הקונפליקט .  אלא צורך" בעיה"אינן  –גם יחסיותו 

 .לחסר תחליף" הספק הסביר"שהופכות את מושג הן   -ההכרה בהתלבטויות החשובות שהוא מעורר 

                                                                                                                                                                                
קרית "  מעבר לספק סביר"עמנואל גרוס ומיכל עורקבי  . "כלואים בתוך הגדרה שכדי לפענח אותה נזדקק להגדרות נוספות

   .(7008) 733, 779א  המשפט
261
 .839-848, 62הערה לעיל , Solan;  364-362, 1הערה  לעיל, Sheppard' לטענה זו ולסקירת מחקרים ר 
262
 U.S. v. Lawson 507 F. 2d 433, 443 (7

th
 Cir. 1974). 

263
הצלחתה ההצעה  באם תתקבללחייב הנחיות למושבעים וסבר ש, לעיל 756הערה , פרנק ביקר את הצעתו של מקביין 

.  "resources of ambiguity" –הדגיש את מה שכינה כ , I.A. Richardsבעקבות , פרנק".  נוסטלגיה לעמימות" תעורר
מחטיאה את הסמליות הגלומה בסטנדרטים להכרעה  והיא לשיטתו איננה מעשיתצעות ההצרנה באמ השאיפה למירב הדיוק

 .Larson v. Jo Ann Cab Corp 209 F. 2d 929 (1954).  המסורתיים
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בכלל ההיבטים הכרוכים עם דרישת ההוכחה מעבר , הדיון המפורט והגלוי במחויבות הראשונה ובטיבה

מתודה של הצרנה לוגית או , לא חיפוש אחר תרגום לינגוויסטי.  הינו דיון נחוץ וחשוב, לספק סביר

בין העירנות והשאיפה לה, אלא המודעות, פתרון מהוה את המפתח להגשמתה של המחויבות הראשונה

אלו מתייחסים גם .  מתוך מודעות  למגבלותיהם, את היתרונות של המושגים עליהם אנו מסתמכים

, היכולות והיומרה של הכלים ההכרתיים באמצעותם אנחנו מגבשים דעה ומכריעים, להכרת היתרונות

שונה מימוש רמה גבוהה של מחויבות להגנה על חפים מצוי בראש וראלהמפתח .  אך גם את מגבלותיהם

להסתמך כדי לפטור עצמנו מכובדה ומרצינותה של האחריות וכל בהבנה שאין בנמצא נוסחה שעליה נ

היא המכשלה המשמעותית ביותר להגשמת " שביעות הרצון. "הנלווית להכרעה במשפט הפלילי

 .  המחויבות המוסרית

מחויבות ל מובן חזק לניסיון לבסס תפיסה שדש דיון נרחב להוקבפרט בפרק זה לאורך העבודה כולה ו

תפיסה מוצעת זו מצמצמת במעט את עמימותו של הסטנדרט בכך שהיא .  מפשע הגנה על חפיםל

ליתר .  תוך דחייתן של אמות מידה אחרות, משתיתה את המחויבות על אמות מידה מוסריות מסוימות

אינן עולות בקנה , ומשפיעות שאמנם רווחות, מסוימותהתיזה מבהירה כי פרספקטיבות מוסריות , דיוק

כך גם מודלים מוצעים לתיאור .  של הגנה הזכות שלא להיות מורשע אם חף" חזקהמובן ה"אחד עם 

המובן החזק של המחויבות הראשונה תואם את . סטנדרט ההכרעה על יסוד אותן פרספקטיבות

בהדגשת עצם " )הספק המאובחן"האבחנה בין :  על שני רכיביה, צוקרמן' ידי פרופ-ההגדרה שהוצעה על

, לבין הספק שאיננו מאובחן( במובחן משאלת ההסתברות, זיהויו הקונקרטי והמשקל הראייתי

אישי -ורכיב שיורי של ספק סובייקטיבי; כקריטריון העיקרי להחלת מגבלת הענישה הדאונטולוגית

את  אפשרמ, השיורי, ואילו הרכיב השני, את החלת מגבלת הענישה מחייבהרכיב הראשון .  מצפוני

המצפונית הכרוכה בהכרעה ולמימד הסובייקטיבי שבסופו של יום -כביטוי לאחריות האישית, החלתה

 .גלום בה

שביעות יהבה ואת את  יבות העיקרית שבה תולה מערכת המשפטהמחו היא, המחויבות הראשונה

 מקהחמקדרישה מוסרית ומעשית מתבררת כ, מפשעההגנה על חפים תכלית הרצון ביחס להגשמת 

מתבקשות לאור כל האמור שתי   .פרספקטיבות סותרותהיא מושפעת כל העת מ.  ורווית התלבטויות

המסקנה הראשונה הינה שהגשמת המחויבות להגנה על חפים מפשע באמצעות   .מסקנות נוספות

לנוכח , רמת המחויבות המופגנת משתנה ונתונה למגמות.  איננה אחידה וקבועה סטנדרט ההכרעה

היחסיות ההכרחית בהגשמת עקרון .  ריבוי הגורמים המשפיעיםהדעת הפרשני והיישומי ו-יקולתחום ש

שביעות "או על " פתרון"מבלי יכולת להסתמך על , ההגנה על חפים נובעת מעצם טיבה של המחויבות

 מבלי יכולת, מתמדת וחיצונית עצמית להגנה על חפים ראויה להיבחן בבקורתרמת המחויבויות ".  רצון

מסקנה ה.  להיתלות במושגים ובכלים המיושמים במשפט כערובה להפגנת רמת נאמנות גבוהה לעקרון

מתוך נאמנות למחויבות הראשונה קשורה בקשרי תלות והדדיות , הינה שרמת ההגנה על חפים שנייהה

 .הדוקים עם המחויבויות הנוספות המוגדרות בעבודה

מבחינת תכליותיו , סטנדרט ההכרעה מעבר לספק סבירבפרק זה השתדלתי להציג את מורכבותו של 

  .ומאפשר הדואליות שהוא מכיללתאר ולהמחיש את , ההיסטוריות ומקורותיו הפילוסופיים המגוונים

אך בניגוד .  ההתלבטויות שהוא מכילאת ו ולעמוד על מובנו הקשיים להגדירו תיארתי בהרחבה את

סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר .  ו טמון גם ייחודוהשתדלתי להסביר שבאל, לגישות הביקורתיות

, זהו לא חסרון אלא יתרון.  תוכו את הדילמה הבסיסית של ההליך הפליליאל מהוה מושג מפתח המכיל 
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להדגיש את , בתנאי שמבינים שהסטנדרט נועד מיסודו לספק הכוונה עקרונית וערכיתאך זאת 

הנוחות "ולקריטריון של  ו בקישור הדוק לתכליתיש להבינ. ולא לממש פתרון אחיד, המחויבות

ותוך ריסון הנטייה לתלות בהמשגה זו או אחרת שלו פתרון המשחרר מחובת האחריות " המוסרית

המשגה לסטנדרט הספק הסביר התואמת את המובן ה . והזהירות האישית של השופטים או המושבעים

" הספק המאובחן"קריטריון :  ל שני חלקיההחזק של המחויבות הראשונה הינה ההגדרה של צוקרמן ע

קריטריון שאיננו מבוסס על )של סיכוני משגה  המבוסס על האבחנה המוסרית בין שני סוגים מובחנים

כפי , המובן החזק למחויבות הראשונה  .פנימי כקריטריון שיורי-והספק הסובייקטיבי( הסתברות

תועלתניים ועל הצרנות אובייקטיביות  דוחה גישות פרשניות המבוססות על עקרונות, שהוסבר

שהבנת מקורותיו ההיסטוריים והרעיוניים של סטנדרט  הטיעון המרכזי הוא.  פורמליות או כמותיות

קישורו לדיון בהצדקות המוסריות המובחנות שהוצגו בפרק השלישי , ההוכחה מעבר לספק סביר

את מימושו של אידיאל ההגנה על חפים  למחויבות הראשונה יקדמו" המובן החזק"לעבודה וגיבושו של 

 .מפשע במסגרת ההליך הפלילי
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 יישומים והמחשות -תיזת צבר המחויבויות  . 6

  .פותחו בפרקים הקודמיםלאור הרעיונות המרכזיים ש יוקדש לניתוח שלוש סוגיות פרק זה האחרון

התייחסות כוללת למחויבות להגנה על חפים מפשע במשפט הפלילי אינה יכולה לפסוח על שלוש 

יישומיות  משמעויותבה בעת ניתוח הסוגיות מאפשר להדגים  .לנוכח חשיבותן הפרקטית, הסוגיות הללו

העברת נטל ההוכחה אל החלק הראשון יוקדש לדיון בסוגיה של .  של המערך המושגי שמציעה התיזה

אבחן את השאלה באילו תנאים תתכן העברה של   .והגנות" ייםיסודות שליל"שכם הנאשם ביחס ל

-מבחן חוקתי ואציע ,מחויבות הראשונה כהגדרתה בעבודהמן ה תחשב כסטייה אשלנטל ההוכחה 

דעת  כנגד)ב הרשעה בדעת רובחלק השני לפרק אבחן את הסוגיה אם .  סובסטנטיבי להסדרת הסוגיה

את  אציג.  ואת המחויבות הראשונה בפרט ,מפרה את המחויבות להגנה על חפים מפשע (מיעוט מזכה

ואסביר את הזווית  ות לניתוח הסוגיהנורמטיביות מספר גיש אבחן, גדר המחלוקת בדין הנוהג

החלק השלישי לפרק יוקדש .  משמעותית זו הייחודית שמאפשרת תיזת צבר המחויבויות ביחס לסוגיה

גם ביחס לסוגיה זו .  פרקטיקת הסדרי הטיעון ולבעיית ההרשעה של חפים מפשע במסגרתהבלדיון 

בהסדרי " בעיית החף"הטיעון המרכזי יהיה ש.  עבודהאציג זווית התבוננות ייחודית לאור מסקנות ה

טיעון תלויה באופן הדוק ברמת המחויבות שמפגינה מערכת המשפט להגנה על חפים מפשע במסגרת 

 .  י פרקטיקת הסדרי הטיעוןגישה המסתייגת מן הביקורות הנפוצות כלפמכיוון זה אציג   .ההליך השלם

 ?האם סטייה מן המחויבות הראשונה - העברת נטל ההוכחה אל שכם הנאשם  6.6

, בעקבות הדיון הנרחב במחויבות הראשונה ובסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר בפרק הקודם

תסויג באופן שבהם היא אם ניתן להכיר במצבים שבהם המחויבות לא תחול או  מתעוררת השאלה

 ירדרה של האפשרות להעבטות גלויה ביחס לגהתלב במשפט הפוזיטיבי קיימת לאורך השנים.  מוצהר

אינם מנוסחים כיסודות המגדירים לגורמים עובדתיים שנטל ההוכחה אל שכמו של הנאשם ביחס את 

" הגנות"ו" סייגים"נטל השכנוע ביחס למתייחסת לתמקד אהדוגמה הבולטת ביותר שבה .  את העבירה

("affirmative defenses")  .להוכיח את אשמתו הפלילית  משאופיין הכלל המחייב את התביעה הכללית

 1,העובר לכל אורכה של המסורת המשפטית הליברלית" כחוט הזהב"של הנאשם מעבר לספק סביר כ

באופן מדויק יותר לנוכח מונחיה של .  להיפרם" חוט זהב"נותר לבחון האם ובאילו תנאים עשוי אותו 

משפטית המתירה להטיל את נטל השכנוע -השאלה הינה אם ניתן לבסס אסטרטגיה חוקתית, עבודה זו

ה או שמא יש לאפיין כל הוראה כזו בהכרח כסטיי, הסופי על שכם הנאשם ביחס להגנות מסוימות

  . על חפים מפשע ומן המחויבות הראשונה בפרט מעקרון ההגנה

האפשרות בידי המחוקק לקבוע כי הנאשם יישא בנטל ההוכחה לפי מאזן הסתברויות ביחס לטענה 

טיב וגדר .  בכפוף לתנאים ומבחנים שאינם אחידים, עובדתית מסוימת קיימת ברוב שיטות המשפט

הדיון  מטרת.  יטת אסטרטגיה זו איננו כה נהיר בדין הנוהגעל נק מצד בתי המשפטהפיקוח החוקתי 

, לבחון את הסוגיה לאור התובנות שהועלו עד כה ביחס לעקרון ההגנה על חפים מפשע הינה שלהלן

בסס את הפיקוח החוקתי על אדנים המ מטרתי היא לתור אחר מבחן .הצדקותיו המוסריות וטיבו

וח הסוגיה יאפשרו לבחון אם מדיניות של העברת נטל ציע לניתאהקריטריונים ש. סובסטנטיביים

מייצגת מתיישבת עם המחויבות הראשונה או , ביחס לגורם עובדתי נתון, ההוכחה אל שכם הנאשם

                                                           
1
 .Woolmington v DPP [1935] AC 462 (HL)(E) -כדברי הלורד סאנקי ב 
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בשיטות  נקטתעשוי לשמש ככר לביקורת כלפי מדיניות הפיקוח השיפוטי הנ הדיון.  סטייה מודעת ממנה

 .משפט שונות ובמשפט הישראלי בפרט

 2אם ניתן לתקף מבחינה חוקתית את העברת נטל השכנוע הסופיה: העיקריות שאבחן הן אלו תוהשאל

האם תתכן הצדקה מוסרית דוקטרינאלית של   ?המוכרות בדין אל שכם הנאשם" הגנות"ביחס ל

כיצד ניתן לזהות את אותן ההגנות שביחס אליהן היא   ?מהם גבולותיה, אם כן  ?אסטרטגיה כזו

?  מהגנות שמבחינה סובסטנטיבית מחייבות את דחייתה של האסטרטגיה האמורה במובחן, מותרת

הן בפרספקטיבה  ,שנדונה לאורך השנים בהרחבה בספרות המשפטית ובפסיקה הזרה, סוגיה זו

-בפסק, ממצה באופן מוצהר-בלתי, זכתה לדיון ראשוני בלבד, אנאליטית והן בפרספקטיבה חוקתית

 דיןה-שוב בפסק דין עוגנו-השופטים באותו פסקת ועמד  3.בפרשת רוזובדינו של בית המשפט העליון 

חוק " :להלן) 7311 -ז "התשל, לחוק העונשין 93המחוקק הישראלי הסדיר בתיקון   4".פלוני"בעניין 

נטלי הראיה והשכנוע ביחס לסייגים הנכללים בחלק הכללי סוגיית את באופן ברור ומפורש "( העונשין

סייג לאחריות פלילית ולהביא ראיות להוכחתו חל  להעלות טענה לתחולתו שלהנטל   5.מקדמי לחוקהו

גם לאור   7.להסיר כל ספק סביר לגבי תחולתו של הסייג על התביעה עשה כן מוטלשומ 6על הנאשם

נותרה בעינה הסוגיה אימתי ניתן להעביר אל שכם הנאשם את נטל השכנוע ביחס להגנות  הוראה זו

 ".יסודות שליליים"ודות לחיקוקים מסוימים וביחס להצמספציפיות 

הגם שהוא נושק וחופף לסוגיות דומות מאד מבחינה " הגנות"יתמקד בנטל השכנוע ביחס ל הדיון להלן

גורמי ענישה העשויים , לעבירה" יסודות שליליים"הוכחות , מושגית כגון החלתן של חזקות עובדתיות

עשויות להיות בעלות זיקה  סוגיות אלה.  ועוד ,(תר או המחייבהמו)להשפיע על קביעת טווח הענישה 

מה : מתקשרות לשאלה הרחבה יותר הראויה להדגשה הן  8.האשמה או החפות המהותית שאלתל

אמת המידה הדרושה לעניין טענתי המרכזית הינה ש? את הגדרת העבירה, מרכיב מבחינה מהותית

.  פורמלית עתה של אחריות פלילית הינה מהותית ולאזיהויו של פרט עובדתי כיסוד בעבירה ובקבי

מידת החופש של  ימתעוררת השאלה מה ,מנקודת המוצא של מימוש המחויבות להגנה על חפים מפשע

את העקרון המחיל את נטל השכנוע הסופי על התביעה ביחס לכל יסודות העבירה " לעקוף"המחוקק 

, טקסטואלית של נסיבה עובדתית מהותית באופן חיצוני לעבירה עצמה-באמצעות הגדרתה הטכנית

 . "(מטרה כשרה"כגון , יסוד שככל שיוכח ימנע את ההרשעה" )יסוד שלילי"או כ" הגנה"כ

הדיון בשיטות תוך הדגשה שהיא לחפש אחר אמת מידה סובסטנטיבית לאבחנה וזאת  ציינתי שמטרתי

בדין הרווח שלובים באופן מפורש שיקולים הנתלים .  כזה( או לחלוטין)המשפט השונות איננו בהכרח 

                                                           
2

לבין חובת ההוכחה במובנה כנטל " הבאת הראיות חובת"לאבחנה המקובלת בין  יש להיזקק" נטל השכנוע"בהתייחס ל 
לבין " 7חובה מספר ה"בהתאמה האבחנה בין ' ר. המסדיר את ההכרעה לאחר שכל הראיות הוצגו ונותחו, הסופי השכנוע

ההגנה החוקתית על "דן ביין ;  (7340) 427, 404ד ד "פ, היועץ המשפטי לממשלה' זרקא נ 22943פ "בע" 2חובה מספר ה"
 .(7333) 77כב עיוני משפט " חזקת החפות

3
 (."עניין רוזוב":  להלן( )7333) 991( 4)ד נג"פ ,מדינת ישראל' ב נרוזו 4714931פ "ע 
4
העמדה העקרונית תוך הדגשת  הוצגה שוב בפסק הדין.  (22.72.2003 ,פורסם בתקדין) מדינת ישראל' פלוני נ 1424902פ "רע 

 .בעניין רוזוב השופטים חוות דעתקווים משותפים בין 
5

, אי שפיות הדעת, העדר שליטה, קטינות:  מת הסייגים הכלליים לאחריות פליליתלחוק העונשין מעגן את רשי 7'פרק ה 
טעות במצב דברים , זוטי דברים, צידוק, כורח, צורך, י מגודרבית עסק ומשק חקלא, הגנת בית מגורים, הגנה עצמית, שכרות

 .וטעות במצב משפטי
6

חזקה על מעשה שנעשה בתנאים , ם נאמר בחיקוק אחרתמלבד א" הפי-לחוק העונשין על' ה94מהוראת סעיף  נלמדכלל זה  
 ".שאין בהם סייג לאחריות פלילית

7
 ".יחול הסייג, והספק לא הוסר, התעורר ספק סביר שמא קיים סייג לאחריות פלילית:  "לחוק העונשין קובע( ב)כב94סעיף  
8

של גורמים העשויים למנוע נקיטת הליכים פליליים במישור הדיוני כגון  הוכחהחובת הל אינו מתייחס הדיון שלהלן 
 .  ב"כיוו היעדר כשרות לעמוד לדין מחמת ליקוי שכלי או מחלת נפש, קטינות, התיישנות
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אזני ראייתית ובשיקולי מדיניות ומ( או עלות)בשיקולי נוחות , פורמליות-באבחנות טקסטואליות

ם מיייחוס משקל לרצון המחוקק לשפר את יעילות האכיפה הפלילית בתחו לרבות, הוק-תועלת אד

שכן אם וככל , נוכחותם הגלויה של שיקולים אלו בפסיקה מחדדת את חשיבותו של הדיון.  םמימסוי

מושתתת מיסודה על אדנים מוסריים וחוקתיים  ,במובן החזק, מפשעשהמחויבות להגנה על חפים 

בכך ששיקולים מסוג זה  רבה קיימת בעייתיות, הוק ומגבילים אותם-גוברים על מאזני התועלת אדה

אגב נקיטת אבחנה המושתתת בעיקרה על , משמשים להצדקת הסטייה מן המחויבות או צמצומה

השכנוע על הנאשם חייב להתקשר הדיון בהצדקה החוקתית להטלת נטל , לגישתי.  טכניקה חקיקתית

 .וההצדקות המוסריות שביסודה מפשע ובן החזק של המחויבות להגנה על חפיםלהמשגת המ

סקור בתמצית מגמות והתפתחויות עיקריות ביחס לסוגיה בדין אתחילה : להלן הדיוןזה יהיה סדר 

, בבלבול השיח מתאפייןכיצד אדגים . האנגלית והאמריקאית, הנוהג בשיטות המשפט הישראלית

מגמה של על התלבטות גלויה בסוגיה ועל  בפסיקה מלמד העיוןמצד אחד . בעמימות ובחוסר עקביות

הגברת הפיקוח השיפוטי המהותי והגבלת החופש של המחוקק להעביר את נטל השכנוע באמצעות 

כך , לי המקשר איננו מגובש וברוראהקו הדוקטרינ, מצד שני. חיצוניות לעבירה" הגנות"הגדרתן של 

אחר פירוט ל. ים משמשים להכשרת הסטייה מן המחויבות הראשונהאחיד-ששורה של שיקולים בלתי

כל אחת מן הגישות מציעה .  נורמטיביות מובחנותנתח ארבע גישות הבעייתיות בדין הנוהג אאפיין וא

החלטות של המחוקק להטיל את נטל ההוכחה על הנאשם  לגביסוג ורמה נבדלים של פיקוח שיפוטי 

בחן יתרונותיה וחסרונותיה של כל אחת מן הגישות ואת התאמתה א. ביחס להגנות או לגורמי ענישה

-להציע מבחן חוקתי אהו יעיקרהאתגר ה, לבסוף. מפשע הגנה על חפיםהמחויבות לשל  ן החזקלמוב

הנשען על זיקה הדוקה למובן החזק של עקרון ההגנה על , העברת נטל ההוכחה עלסובסטנטיבי לפיקוח 

בראי עקרון ההגנה ניתן להצדיק את העברת נטל השכנוע אל שכם הנאשם שאטען .  חפים והצדקותיו

שעל , שלבית-הצדקה זו מבוססת על מסננת מהותית תלת. ביחס לסוגים מסוימים בלבד של הגנות

קונסיסטנטית עם המחויבות הראשונה ואימתי היא בסיסה ניתן לזהות אימתי העברת נטל ההוכחה 

 .מפרה אותה

 הדין הנוהג ודיון דסקפרטיבי השוואתי - ח סייגים והגנותיהנטל להוכ  6.6.6

 הדין בישראל  6.6.6.6

אשר , לחוק העונשין 93תיקון : על עמדת המשפט הישראלי ניתן ללמוד מקיבוצם של מספר מקורות

אימץ באופן נרחב את דרישת ההוכחה מעבר " דמי לחוק העונשיןהחלק הכללי והמק"בקליטתו של 

  9;(בשינוי מהותי של המצב המשפטי ששרר לפניו)לספק סביר ביחס לכלל הסייגים לאחריות פלילית 

                                                           
9

לפי הדין שקדם ". הגנות"אחידה בסוגיית נטל ההוכחה ביחס ל-במקור ירש הדין הישראלי מן הדין המנדטורי עמדה בלתי 
, שפיות-אי הגנות: למעט שלושה חריגים מפורשים ,רוב ההגנותל ביחסחלה דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר , 93לתיקון 
 70943פ "ע;  72, 2לעיל הערה , ביין(.  Strictu Sensu" צורך במובן הצר"שדרה בכפיפה אחת עם ה) והגנה עצמית, שיכרות

מאחר ועמדה זו לא התבססה על הגיון משפטי קוהרנטי הוקדשו   (.7343) 424, ד ב"פ, פתניאב' היועץ המשפטי לממשלה נ
אהרון   ;(ט"תש) 722ו הפרקליט " 'אין עונשים מספק'משא ההוכחה והכלל "ידין ' אבין השאר ' ר. לה מספר מאמרי ביקורת

שכנוע בעילות נטל ה"מרדכי קרמניצר   ;(7317) 294ל הפרקליט נטל השכנוע בהגנות החלק הכללי של החוק הפלילי "אנקר 
ה את הצורך בהסדרה עקרונית חידד ביקורת שהועלתה בספרות המשפטיתה .(7311) 474לא הפרקליט " שפיות ושכרות-אי

, קרמניצר' פרופכפי שהציע , ההגנות הכלליות חס לכלבי דרישת ההוכחה מעבר לספק סביראם בביסוסה של , של הסוגיה
טבועה  93בתיקון .  כפי שהציעו מלומדים אחרים, תמושגי-תאנליטי באבחנהנטל ההוכחה עברת הל תליית האפשרותואם ב

הצעת חלק מקדמי וחלק "מרדכי קרמניצר , ז פלר"ש' ר .עת החוקממנסחי הצשהיו , קרמניצר' פרופפלר ו' פרופהשפעתם של 
בבד  בד .בדרך הראשונההמחוקק הישראלי בחר (.  7324) 721יד  משפטים" כללי לחוק עונשין חדש ודברי הסבר תמציתיים

.  לעיל 7-1עיגן את ההוראות הנזכרות בהערות , לחוק 7'בפרק ה" סייג"עם כינוסן של ההגנות הכלליות תחת ההגדרה 
חררת מן החובה לשלול ביזמתה תחולתו של כל סייג וסייג ומטילה על הנאשם את הנטל ומש המשמעות היא שהתביעה
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מידה -קובעת אמות ההלכה. "הגנות"לבין " סייגים"אבחנה בין  אף על פי כןהלכת רוזוב המעגנת 

;  הנצמדות לעבירות מסוימות ספציפיותחס להגנות התיילהכשרת הטלת נטל השכנוע על הנאשם ב

לחוק  779בתיקון , בנוסף.  ידי הערכאות השיפוטיות בהקשרים שונים-ואופן יישומה של הלכת רוזוב על

ונה את סוגיית נטל הסדיר המחוקק בישראל לראש, הדעת בענישה-העונשין שעניינו הבניית שיקול

   10".מתחם העונש ההולם"ההוכחה של נסיבות הקשורות בביצוע העבירה ככל שהן נוגעות לקביעת 

הכללית של  התחולה הוראתנדרש בית המשפט העליון בפסק הדין בעניין רוזוב לשאלה אם  7333בשנת 

בחלק הכללי  הקבועים דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר חל ביחס להגנות באשר הן או מוגבל לסייגים

" שימוש במידע פנים"לעבירת  ותפיספצי" הגנות"במוקד המחלוקת הספציפית ניצבו . והמקדמי לחוק

ההגנה ביקשה לפרש : בית המשפט נדרש להכריע בין שתי תיזות פרשניות גורפות 11.לפי חוק ניירות ערך

ברת נטל ההוכחה אל שכם כתיקון ששינה את פני הדין הפלילי בכללותו בנושא הע 93את תיקון 

לפי גישה זו ספק ביחס לתחולתה של הגנה באשר היא לעולם יפעל לטובת הנאשם ויחייב את . הנאשם

הסייגים לשיטת המדינה  .(ב)כב94בסעיף " סייג"מנגד טענה המדינה בעד פירוש מצמצם למונח . זיכויו

ואילו ביחס , כרשימה סגורה, ןהינם אך ורק הסייגים המפורטים בחוק העונשי לגביהם חלה ההוראה

נורמטיביים השיקולים הלהגדיר את נטל ההוכחה בהתאם למאזן חופשי להגנות ספציפיות המחוקק 

לא על עיבל "לא עלה , כהכרזתו המטאפורית של השופט חשין, בית המשפט העליון.  הוא מופקד ושעלי

                                                                                                                                                                                
נטל השכנוע ואילו , (Burden of production of evidence -ה, חובת הראיה)בה  לעורר את הטענה ולהביא ראיות לתמיכה

אופן המחייב להסיר כל ספק סביר שעלה בידי הנאשם לעורר לגבי תחולת חל על התביעה ב( Burden of persuasion)הסופי 
יחולו , באין בחוק הוראה לסתור"כי ' כג94סעיף בנוסף מורה .  לחוק לכל הסייגים המנויים בחלק הכלליכך ביחס  .הסייג

אימוץ של הלך המחוקק הישראלי כברת דרך בכיוון  כךב".   הוראות החלק המקדמי והכללי גם על עבירות שלא לפי חוק זה
באופן הדומה יותר להסדר המצוי במשפט הגרמני מאשר לעמדה  ,לתחולתה של המחויבות הראשונהנוגע גישה מרחיבה ב

מהפך  93מתייחס לשאלה אם חולל תיקון  ,במשפט הישראלי, האתגר הפרשני שנותר.  אמריקאי-והמסורתית במשפט האנגל
או שמא תחולת העקרון , ביחס להגנות בהן מכיר המחוקק באשר הן לל באופן המחיל את נטל ההוכחה מעבר לספק סבירוכ

 .גים הכלליים בלבדימוגבלת ביחס לסי
10

בענישה כעקרון המנחה " עקרון ההלימה"גן את יעהתיקון . 2990, 702ח "ס, 2072-ב"התשע, (779' תיקון מס)חוק העונשין 
המחוקק הישראלי נמנע (.  'ט40 -ו' ג40סעיפים " )ביצוע העבירההנסיבות הקשורות ב"על , רבין השא, בהתבסס ,(ב40סעיף )

התיקון המחייב ככלל גזירתו של אך  ,בארצות הבריתהדומה למודל הנהוג " הנחיות ענישה"אמנם מלאמץ מודל נוקשה של 
להגדרת נטל ההוכחה של נסיבות הקשורות בביצוע העבירה  חשיבותמשנה  העניק" מתחם העונש ההולם"העונש בתוך 

קובע ( ג)ק "ראיות לעניין העונש ובסהמסדיר את השלב להבאת לחוק  'י40סעיף .  באשר הן מובילות למתחמי ענישה נבדלים
בית  ;תקיימה נסיבה מחמירה הקשורה בביצוע העבירה אם היא הוכחה מעבר לספק סבירבית המשפט יקבע כי ה"ש

המשפט יקבע כי התקיימה נסיבה מקילה הקשורה בביצוע העבירה אם היא הוכחה ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט 
טעונה  מרה בענישההח( ולחייב)העשויה לגרום נסיבה רלוונטית בעקרון לפיו כל  ,מצד אחד, הכיר המחוקק בכך".  אזרחי

האבחנה בין נסיבה מחמירה לבין , מצד שני.  אם היא איננה מוגדרת כיסוד מיסודות העבירה גם ,הוכחה מעבר לספק סביר
את ההוראה יש לקרוא   .העברת נטל ההוכחה ביחס להגנותהמתעורר לגבי  ממחזרת את הקושינסיבה מקילה כשלעצמה 

את חומרת מעשה  מפחיתותככל שסבר שהן "הנסיבות בהן יתחשב בית המשפט  הקובע כי( ב)'ט40בזיקה להוראת סעיף 
את , יכולתו של הנאשם להבין את אשר הוא עושה" :ואלו הן ,(3)עד ( 7( )א)'ט40הן אלו המפורטות בסעיפים " העבירה

השליטה שלו על  יכולתו של הנאשם להימנע מהמעשה ומידת", "לרבות בשל גילו, הפסול שבמעשהו או את משמעות מעשהו
, "מצוקתו הנפשית של הנאשם עקב התעללות בו על ידי נפגע העבירה", "לרבות עקב התגרות של נפגע העבירה, מעשהו

ביחס לגורמים המשפיעים על חומרת הענישה נקט המחוקק ". 7'לפרק ה' הקרבה לסייג לאחריות פלילית כאמור בסימן ב"
המחייבות  באופיין" הגנה"חומרה לבין טענות חנה בין גורמי ענישה לת על אבמשנה המבוסס-תיקלסיפיקצ, אפוא, הישראלי

הישראלי ביחס לנטל הוכחתם של סייגים  המשפט תבין עמד האין התאמה שלממבחינה מושגית ומהותית .  הקלה בענישה
  .  סטייה מנטל ההוכחהלי מנחה בסוגיית האגם בכך בולט היעדרו של קו דוקטרינ.  לבין סיווג המשנה בין גורמי הענישה

11
' ב42עבירה לפי סעיף , חברה ציבורית בגין שימוש במידע פנים נושאי משרהעמדו אישומים כלפי בפסק הדין במוקד הדיון  

, (7' תיקון מס)עבירת השימוש במידע פנים וההגנות הצמודות לה נוספו בחוק ניירות ערך ) 7372–ח"תשכ, לחוק ניירות ערך
רוזוב הועמד לדין בגין מכירת חלק מאחזקותיו בחברה הציבורית בתקופה שבה נודע על .  (7024 ח"ס, 7327-א"התשמ

וזאת בטרם נמסר מידע זה לציבור ותוך מסירת מידע חלקי בדבר גידול , הפסדים מצטברים של החברה לשנת המס הקודמת
המעוגנות בהוראת " הגנות"נה לתחולתן של הגנתו של רוזוב נסמכה על טע.  המכירות של החברה מבלי לציין דבר ההפסדים

כשמשם מונה , ..."אחת מאלה אם הוכיח... לא ישא אדם באחריות פלילית"בסעיף זה הורה המחוקק כי .  לחוק' ז42סעיף 
שתי ההגנות שעמדו במוקד הדיון בערעור בפני בית המשפט העליון היו ההגנה לפי .  חלופיות, הסעיף תשע הגנות אפשריות

עשיית ריווח או מניעת הפסד , או בעיקרה לא היתה, מטרת השימוש במידע פנים לא היתה"החלה כאשר ( 4()א)ז42סעיף 
החלה כאשר ( 3()א.)ז42וההגנה לפי סעיף ( "הגנת היעדר מטרת רווח" :למען הפשטות, שתכונה להלן"  )אחרלעצמו או ל

התקבל , לאחר שהורשע בבית משפט השלום(.  "הצדקההגנת ה" :להלן"  )בנסיבות הענין היתה הצדקה לביצוע העסקה"
אשר קבע כי יש לזכותו לנוכח קיומו של ספק באשר לתחולתן של שתי הגנות , ערעורו של רוזוב לבית המשפט המחוזי

 .ספק שממנו זכאי הנאשם ליהנות, הנזכרות
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שאין , "רחבה מכל רחבה"וא תייג כאת גישת ההגנה ה 12".פילס לו דרך ביניהם"אלא " ולא על גריזים

.ex cathedraמבקשים לכתיב לנו אותה "וש, ולא בכל מקום אחר 93לה סימוכין לא בתיקון 
 גם 13

מפסק הדין עולות שתי עמדות עקרוניות . נדחתה" סייג"הפרשנות הצרה והדווקנית של המדינה למונח 

 .  הגם שקיימת חפיפה לא מבוטלת ביניהן, ביחס לסוגיה

שתחילתה אמנם , "הגנה"ו" סייג"השופט חשין הציע בחוות דעתו לבסס אבחנה בין המונחים 

הם אינם נצמדים .  אופי כלליהסייגים שבחוק נושאים :  פורמליסטית אך לשיטתו הינה גם עקרונית

  15.סימן היכר זה של כלליות טבוע בהן  14.אלא דבקים בכל העבירות, לעבירה פלונית או אלמונית

-נגזרים הם לא.  "הסייגים המנויים בחלק הכללי לחוק העונשין הינם בעלי אופי אוניברסאלי, ףבנוס

הם מקובלים , כן-על".  הצדק הבסיסית המשותפת לכולנו-במעט מן האינסטינקט שבאדם ומתחושת

שהן כללים , קיימות הגנות, במובחן מן הסייגים".  בכל שיטת משפט מודרנית המכבדת את עצמה"

במרכז גישתו ניצב   16.בפרט בעבירות כלכליות, "חיים מסוים-פים מדיניות פרטיקולרית בתחוםהמשק"

יש שחלוקת נטל ההוכחה בהן תהיה , כאשר ביחס להגנות, "הגנות"לבין " סייגים"המיון הפרשני בין 

 ויש שיוטל על הנאשם להוכיח קיומה של ההגנה לפי מאזן, כחלוקת נטל הוכחה בעניינם של סייגים

מנקודת ראותה של מידת " סייג"יש להגדיר את המושג , לשיטתו של השופט חשין.  הסתברויות

 17".בבד עם נושא מידת ההוכחה-הולך בד' סייג'מושג ה"שהרי , ההוכחה

לעמדתו זו של השופט חשין חשיבות באשר היא מציגה תחילתה של הצעה לאבחנה מהותית המדגישה 

ין ערכי שיטת המשפט והיבטיה העקרוניים והחוקתיים של את הקשר בין הסוגיה הפרשנית לב

להתוות  ניסיוןבמעבר ל.  אך עמדה לכאורית זו במהרה מתפוגגת.  אסטרטגיית הקצאת סיכוני המשגה

לגביהן )מסוימת משייכת עצמה לסוג אחד של הגנות  "הגנה"מערכת של שיקולים לצורך קביעה אם 

הגנות לגביהן יחול נטל )או לסוג האחר ( הוכחה אל שכם הנאשםלהעביר את נטל , ואולי אף ראוי, אפשר

-ניתקת במידה רבה הזיקה העקרונית ומודגשים שיקולי מדיניות משפטית אד, (השכנוע על התביעה

לדידו , שאז)כגון השאלה אם המידע המתייחס לתחולת הגנה מצוי בידיעתו הבלעדית של הנאשם , הוק

אלא שהכבדה עליו בנטל הוכחה תהווה תמריץ , ין הצדקה להקל עמולא זו בלבד שא", חשין של השופט

לרבות התייחסות למשקל , "שיקולים ערכיים"וכן  18,"(ולא יסתפק בקטעי אמת, כי יגלה את כל האמת

השופט חשין   19.היחסי של האינטרס הציבורי והאינטרס הפרטי בנסיבותיו הספציפיות של כל עניין

בבחירה בין החלופות "לפיה  Patterson,20ב בעניין "פט העליון של ארהצידד גם בהנמקה של בית המש

פני -על, שהנטל להוכיחן ייפול על שכמו' הגנות'מאותן ' הגנה'עדיף כי תיבחר החלופה המעניקה לנאשם 

גם ביישום המבחן  21".וכל-מכול [את עצם הנכונות להכיר בהגנה, כלומר]החלופה השוללת אותו יסוד 

                                                           
12
 .914, 9לעיל הערה , עניין רוזוב 
13
 .914, שם  
14
 .973, שם 
15
 .920, שם 
16
 .שם 
17
 .911' עמ, שם 
18
 .927, שם 
19
 .922, שם 
20
 Patterson v. New York 432 U.S. 197, 207-8 (1977). 
21

ועד כמה רחבה הפררוגטיבה הנתונה למחוקק לעניין הגדרת נסיבות טעונות , על כוחו ונפקותו של נימוק זה. 927, שם 
קתית שיפעיל בית המשפט על בחירות אלו של לעומת הביקורת החו, "הגנות"כ, הוכחה באופן חיצוני להגדרת העבירה

מושגי -מהווה בסיס לעיון ודיון תיאורטי, שיש לה פן מהותי וחוקתי, התלבטות זו. לא עמד השופט חשין בפירוט, המחוקק
 .כפי שיפורט בהמשך, ענף בפרט במשפט האמריקאי
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נות הספציפיות לפי חוק ניירות ערך בולטת דווקא הדבקות במימד פורמליסטי הפרשני על ההג

   22.הוק-ובשיקולים אד

חוות דעתה של השופטת ביניש נפתחת בהבהרה כי מדובר בסוגיות סבוכות שטרם נתלבנו עד תום הן 

חלק מהשאלות  עתידי עיוןל השאירההשופטת ביניש   23.במשפט הישראלי והן בשיטות משפט אחרות

  24.הגנותשל כבוד האדם וחירותו על סוגיית נטל ההוכחה : השפעתו של חוק יסוד כגון, המתעוררות

" סייגים"אף היא דוגלת באבחנה בין .  אחר חוות דעתו של השופט חשין ההולכת חוות דעת, בעיקרה

אף היא   25.ליטית טהורהאאף היא אינה תולה את הסיווג בלשון החוק או בהבחנה אנ".  הגנות"לבין 

ואף היא דוחה מפורשות את הגישה לפיה .  מכירה בכך שפתוחה הדלת להכרה בסייגים חדשים בעתיד

השופטת ביניש , שופט חשיןלעומת ה  26.במשפט הפלילי הישראלי" מהפכה זוטא"עורר ( ב)כב94סעיף 

לגזור המונח סייג משאלת  אין דידהל.  כורכת את פרשנות המונח סייג עם שאלת נטלי ההוכחהאינה 

 לזכות את סבירהספק יחייב הסייג נה  נהוראה שאיביחס לואין לשלול אפשרות שגם , נטל הוכחה בלבד

על סייג פוטנציאלי  .לגישת השופטת ביניש התכונה המשותפת לסייגים הינה אופיים הכללי  27.הנאשם

בפירוש הוראת חוק , קת החפותלנוכח מעמדה היסודי והחשוב של חז 28".מבחן הכלליות"לעמוד ב

ויש לנהוג כך , יש לנהוג משנה זהירות, פיו נטל השכנוע מוטל על שכם התביעה-כחורגת מהכלל על

אין לשלול את האפשרות , עם זאת  .כבוד האדם וחירותו:  במשנה תוקף לאחר חקיקת חוק יסוד

דות עבירה מסוימים והן הן ביחס ליסו, לסטות מן הכלל הרחב של חזקת החפות במקרים מסוימים

כאשר ברור כי תכלית , המקרים בהם יוטל נטל ההוכחה על הנאשם הם החריג לכלל  29.ביחס להגנות

בדמות שורה של לביצוע הסיווג " קווים מנחים" התוותההשופטת ביניש   30.החקיקה מחייבת זאת

ה של העבירה ילאופי ,ללשון החקיקה, בין השאר ,יש להתייחסלשיטתה .  ממצים-משנה בלתי-מבחני

לתחום שאותו מסדירה החקיקה , מערך החקיקתי שבו היא מופיעהלשביחס אליה חוקקה ההגנה ו

כגון התחומים , כגון תחומים שלגביהם האכיפה מורכבת וקשה לנוכח קלות יחסית של הסתרת מידע)

, רת מן העבירהרמת הענישה הנגזשיקולים נוספים כוללים את .  ('תעבורה וכו, הפיסקאלי, הכללי

קשיים מעשיים בהוכחת ו, אם העובדה הנדרשת להוכחה נמצאת בידיעתו הבלעדית של הנאשםהשאלה 

, חיצוניות ליסודות העבירה" שרשרת הגנות"שכאשר החוק כולל  השופטת ביניש עוד הדגישה.  העובדה

יש להידרש בסיווג לעקרונות היסוד של שיטת המשפט , לבסוף. קשה לצפות מן התביעה לשלול את כולן

                                                           
22

לעשות  -הדגיש השופט חשין כי יסוד המטרה ( 4()א)ז42לפי סעיף " המכירה שלא למטרות רווח"ביחס להגנת .  924, שם 
, בדין, אלא מסתפקת, העבירה עצמה לא כורכת יסוד נפשי מסוג מטרה.  איננו יסוד מיסודות העבירה -רווח או למנוע הפסד 

מדובר בהגנה שיש לפרשה בצמצום על מנת שלא לרוקן את האיסור , מבחינת האינטרס הציבורי, זאת ועוד.  במודעות בלבד
עשיית רווח או מניעת , בעיקרה, יכול שנאשם ייצא פטור מאחריות אם יוכיח כי מטרתה של העסקה לא הייתה.  ןכמתו

מי שיטענו , אפשר, יימצאו"הכיר השופט חשין כי " ההצדקה"לעניין הגנת .  אולם נטל ההוכחה בהקשר זה מוטל עליו, הפסד
עניינה בשלילת פליליות מעשה :  דהיינו, נות הצורך והכורח בחוק העונשיןכהג, אולי, כמוה... 'הגנה'לא ב -' סייג'כי עניינה ב

מבחן )לנוכח שיקולי האבחנה העקרוניים שאותם קבע , מושגי-כי השופט חשין נוכח בקושי אנאליטי, נדמה". וכול-מכול
לה על הנאשם את נטל המטי, (א)ז42בהפניה לרישא לסעיף , ראשית:  לכך השיב בשתיים(.  ומבחן תחושת הצדק, הכלליות
בתשובה , ושתיים, (במנותק מעקרונות הקלסיפיקציה העקרונית, ואין זו אלא היאחזות פורמליסטית בלשון החוק)ההוכחה 

יחול חוק העונשין והגנת , יא לחוק העונשין94שבסעיף ' הצורך'פורשת עצמה על תחומי ' הצדקה'ככל שהגנה זו של "כי 
ראוי , רחבה מכך" הצדקה"וככל שהמחוקק התכוון לפרוש הגנת , "מילא אין צורך בהמ( 3()א)ז42שבסעיף ' הצדקה'ה

 .  שהנאשם יישא בנטל לגביה
23
 .400-407' עמ, שם 
24
 .407, שם 
25
 .402, שם 
26
 .409, שם 
27
 .409, שם 
28
 .404, שם 
29
 .407-1, שם 
30
 .401, שם 
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, לחוק ניירות ערך( א)'ז42הגנות המנויות בסעיף , אל ההגנות הקונקרטיות שנבחנו  31.ולשיקולי מדיניות

עסקינן בעבירות כלכליות המסדירות את האיסור בשימוש :  יש באופן גורףהתייחסה השופטת בינ

כולן חיצוניות ושאינן נמנות על רכיבי , מבנה החיקוק מעמיד שרשרת הגנות.  במידע פנים בניירות ערך

שיש לפרש את הנטל באשר לתשע הגנות המנויות בהוראה זו על , מכאן.  העבירה שאליהן הן שייכות

 32.וזאת ללא תלות בתוכנו של כל סעיף הגנה כשלעצמו, זן הסתברויותלפי מא, הנאשם

אין צורך שהדגיש הגיעו השופטים חשין וביניש אך השופט ברק הסכים לתוצאה הקונקרטית אליה 

עלה להוכיח תחולת ההגנה ברמה של ממילא לא  בתיק הנאשםבידי שכן , להכריע בשאלות נטלי הוכחה

כב אינה 94כי הוראת סעיף : ברק צירף הסכמתו לקביעות הבאותהשופט  . הצבעה על ספק סביר

;  לחוק וכי בית המשפט רשאי להכיר בסייגים נוספים 7'מוגבלת רק לסייגים הקבועים במפורש בפרק ה

את התשובה לשאלה .  כב אינו חל על כל מקרה של הגנה המוכרת בדין עונשין זה או אחר94וכי סעיף 

 33.השאיר השופט ברק בצריך עיון" סייג"שניתן לסווגם כ, לחוק העונשיןמה הם אותם המקרים שמחוץ 

קונקלוסיביות במוצהר ביחס לאבחנה בין הגנות שלגביהן מתירה שיטת -בהתוויית אמות המידה הבלתי

, לבין הגנות שלגביהן עשויה להיות אסטרטגיה זו בעייתית, המשפט להעביר את נטל השכנוע אל הנאשם

כסוגיה , בצדק רב, אל הסוגיההתייחס בית המשפט הגם ש.  ם בפסיקה בעניין רוזובניכרים מספר קשיי

בכלל זה ו" ערכי היסוד של השיטה המשפטית"והגם שהדגיש את הצורך להידרש אל " עקרונית"

אי חזקת בר, נמנע מלהגדיר את הקווים האדומים שחצייתם לא תותרהוא הרי ש, "חזקת החפות"ל

שהיא , פרשנית-הדין אין התייחסות לשאלה המטה-בפסק.  על חפים מפשע החפות והמחויבות להגנה

קודמת לבחינת , שזכתה לדיון נרחב במשפט הזר ובספרות המשפטית, שאלה זו.  בעצם שאלה חוקתית

 what constitutes"והיא בעצם השאלה , המדיניות הקונקרטית שמבקש המחוקק להגשים בהגנה נתונה

a crime".34  35: ביין' כתב השופט פרופ, כך למשל.  ים הדגישו פן זה של הביקורתמלומדים רב  

או , הבחירה בטכניקה חקיקתית לפיה יש לכלול יסוד כלשהו כחלק מהגדרת העבירה"... 

, היא שרירותית לחלוטין, להעמידו כהגנה או כסייג שמחוץ להגדרת העבירה, לחלופין

שוי להיות רלוונטי לגבי כל העבירות או כגון שמדובר ביסוד שע, ופרט לטעמים של נוחות

מידה ברורות לפיהן יש להעדיף טכניקה חקיקתית אחת על -אין אמות, לגבי עבירות רבות

 ".אחרת

מתעוררת שאלת גדרו של החופש החקיקתי להגדיר יסודות עובדתיים כיסודות , ביסודם של דברים

 בחירה זו של 36(ר מוטל על התביעהשאז ברור שהנטל להוכיחם מעבר לספק סבי)פנימיים לעבירה 

 בקלות את הדרישה להוכחת יסודות העבירה ברמה  ניתן לעקוף.  המחוקק עשויה להיות שרירותית

תוך , כחלק מהגדרת העבירה עצמה מהותי כלילתו של אלמנט-מצעות איבאמעבר לספק סביר ש

ערך תוך שימוש  במכירת ניירות" מטרת רווח"היסוד , כך למשל.  הגנהאו  "רכיב שלילי"כ הגדרתו

באופן המטיל על ) או יסוד שלילי המגבש הגנה פוטרת, להוות יסוד מיסודות העבירה עשוי, במידע פנים

איננו , מהותית, פסיקת בית המשפט כי יסוד זה.  (הנאשם להוכיח שפעולתו לא היתה למטרת רווח
                                                           

31
 .401-2, שם 
32
 .402, שם 
33
 .470, שם 
34
 Apprendi v. New Jersey 530 U.S. 466, 499 (2000). 
35
 .71, 7לעיל הערה , ביין 
36
 .407, 9לעיל הערה , עניין רוזוב' ר.  לחוק העונשין 22בעבירות של אחריות קפידה כהגדרתה בסעיף  למעט 
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חסרה אולם בצד זאת ( תנותח להלן שאלה זו)אינה בהכרח שגויה , רכיב נחוץ לאחריות הפלילית

.  קבילה-בלתי היא תחשבאימתי תהא טכניקה חקיקתית כזו מותרת ואימתי ההבהרה החיונית 

עיון בספרות ובפסיקה מעיד על .  נפתח פתח משמעותי לשרירות ומניפולציה, בהיעדר ליבון של סוגיה זו

 .הקושי לקיים קוהרנטיות וקונסיסטנטיות לגבי סוגיה זו

ת רוזוב אינה מגבשת עקרונות חוקתיים ברורים וקוהרנטיים לנקיטת הביקורת השיפוטית כלפי הלכ

ידי המחוקק אלא מבכרת מבחן עמום שהדגש בו מושם על -אסטרטגיית נטל ההוכחה הנבחרת על

שעל הפרק מעמדם של וכחוקתית -שמדובר בסוגיה עקרונית כיוון. שיקולי מדיניות ונוחות משפטית

על וקוהרנטי לגבש עקרון חוקתי המאפשר פיקוח מהותי  יהכרחי לדעת, מפשע ה על חפיםעקרון ההגנ

 .   ות של המחוקק להעביר את נטל ההוכחה בפלילים אל שכם הנאשםניסיונ

החוקתיים  הדיון בהיבטיםשמעניין להיווכח , בפרספקטיבה של כעשור וחצי מאז נפסקה הלכת רוזוב

שוב לפן העקרוני של נדרש בית המשפט העליון . באופן מהותי מאז לא התקדם "צריך עיון"שהושארו ב

נדונה הדין -בפסק 37.מדינת ישראל' פלוני נ 1424902פ "הטלת נטל ההוכחה על שכם הנאשם ברע

המטילה ( "החזקת אגרופן או סכין שלא למטרה כשרה"עבירה של )לחוק העונשין ( א)727הוראת סעיף 

 ,דינו של בית המשפט העליון-פסק.  על הנאשם לפי מאזן הסתברויות" המטרה הכשרה"את נטל הוכחת 

ם יישומולמעשה מתמצה ב 38אינו מתיימר להציע פיתוח נוסף של הסוגיה ,ידי השופטת נאור-שנכתב על

, בדרך להכשרת הטלת נטל ההוכחה על הנאשם.  של מבחני המשנה השונים שהוצעו בהלכת רוזוב

מבנה העבירה ומיקומה בחוק , אופי העבירה" ;ורשת של המחוקקהודגשו לשון החוק וכוונתו המפ

תכלית  ;(הדגשה שמדובר בהגנה הנצמדת לחיקוק ספציפי ושאין בה יסוד של כלליותתוך ) "העונשין

ושיקולי מדיניות שהעיקרי ' תרבות הסכינאות'לסייע במיגור התופעה השלילית שהביאה עימה "החוק 

הדין ניתן ללמוד מן הפסקה -את תמצית הרציונאל של פסק  39.תיביניהם הוא מאזן הנוחות הראיי

 40:המתייחסת למספר הוראות חוק רלוונטיות, הבאה

לפקודת  1לחוק העונשין ובסעיף  479המכנה המשותף בין העבירות המצויות בסעיף , אכן"

בידיעת , נעוץ בהיות העובדות הנטענות במסגרת ההגנה, 727הסמים לבין העבירה שבסעיף 

ובקושי ; בהתקיימה של מדיניות משפטית מחמירה ביחס לעבירה הנדונה; הנאשם

קושי העלול לסכל  -הראייתי הניצב לפתחה של התביעה המבקשת להרשיע נאשם בעבירה 

גם המבנה החקיקתי , כאמור.  מלחמה יעילה בתופעה הנתפסת כחמורה בעיני המחוקק

 ".ל הינו דומה"העומד ביסוד העבירות הנ

ההתמודדות החלקית במוצהר עם מסתמכת על אלא , פיתוח חוקתי נוסףה זו אינה מציעה אפוא פסיק 

הדין בעניין רוזוב לא הכיר בית המשפט ולו בסייג -מאז ניתן פסק, מעבר לכך.  בהלכת רוזוב סוגיהה

                                                           
37
 .4לעיל הערה  
38

ם ההוכחה עת נטל מכריכת שאל ביעה הסתייגותוה ,שליטתה, עדיפותה של דעת השופטת ביניש השופטת נאור ציינה 
 ".הגנה"או כ" סייג"הרכיב השלילי כצורך למיין את ה
39

אנלוגיה לסעיפי חוק פליליים דומים בהם הוכחת יסוד שלילי מוטלת על  ביצעההשופטת נאור .  79-27פסקאות , שם 
 ;העונשין לחוק 479בעבירת החזקת נכס החשוד כגנוב לפי סעיף " רכישת האחזקה כדין"הנאשם לפי מאזן הסתברויות כגון 

ביחד עם סעיף ( ג(+)א)1צריכה עצמית לפי סעיף שם לוחזקו שלא ה( מעבר לכמות מסוימת המוגדרת בחוק)כי סמים  החזקה
 .  7319 -ג "תשל, [נוסח חדש]לפקודת הסמים המסוכנים ( 9)97
40
 .24פסקה , שם 
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 בפסיקתו בפסיקת בית המשפט העליון, בעיקר  41.לחוק 7'מעבר לרשימת הסייגים שבפרק ה, חדש יחיד

את האפשרות להעביר את נטל  ונעחיצונית כלשהי באופן המ" הגנה"טרם פורשה , ערכאות נמוכות יותר

, נפסק כי ההגנה המוקנית לנושא משרה בחברה ביחס לעבירות מס, למשל כך  42.השכנוע אל הנאשם

נקט באמצעי סבירים לשמירת הוראות "ובכך ש" לא ידע על דבר ביצוע העבירה"המותנית בכך ש

 עביצו"באישום של " כריה למטרה חקלאית"כמוה הגנת ה 43;"מטילה נטל הוכחה על הנאשם " וקהח

פרשנות דומה   44;לפי חוק ותקנות התכנון והבניה "עבודות בניה ושימוש הטעונות היתר ללא היתר

שלא "ולגבי חזקת ההחזקה   45בעבירת החזקת רכוש החשוד כגנוב" חזקת אי הכשרות"יושמה לגבי 

לחוק ( א)א900וכך פורש גם סעיף   46.לפקודת הסמים המסוכנים( 9)97לפי סעיף " עצמי לשימוש

הטלתו של -על משמעותו הדרמטית לעניין הטלתו או אי)לעניין הטלת עונש מופחת בגין רצח , העונשין

מיונן של הגנות ספציפיות מתבצעת פעם אחר פעם במנותק מן ההקשר   47(.עונש מאסר עולם חובה

ושלא על בסיס ניתוח מהות ההגנה או , ומשאלת מעמדה של מגבלת הענישה הדאונטולוגיתהחוקתי 

 .היסוד השלילי והזיקה שבינם לבין התנאים או היסודות המתנים את הפליליות המהותית

פי -על.  חוקיים-מצויה ביישום ההלכה ביחס לעבירה של הסעות שוהים בלתי בעיההמחשה מצוינת ל

הנאשם הסיע שמעבר לספק סביר  כאשר מוכח, 7342 -ב"התשי, לחוק הכניסה לישראל( ד)א72סעיף 

פעל במסגרת אחת  שהואהנאשם להוכיח  אלעובר הנטל , תושבי אזור השוהים בישראל שלא כדין

ההסעה נעשתה בנסיבות בהן לא חשד הנאשם כי "שחת החלופות הינה א.  החלופות המנויות בסעיף

, ברוח הלכת רוזוב, ערכאות נמוכות נטו לפרש הוראה זו".  מדובר בתושב זר שנכנס לישראל שלא כדין

באופן המתיר העברת נטל השכנוע אל , ולפיכך" סייג"הנבדלת מ" הגנה"כ, ביקורתי-ובאופן בלתי

לא , קרי.  לא זכה לדיון היבט שכלל, של ההגנה הנזכרת מהותהבע מניתוח הקושי המושגי נו  48.הנאשם

ההסעה נעשתה בנסיבות בהן לא חשד הנאשם "נדונה כלל השאלה מה משמעותו של ממצא אפשרי לפיו 

                                                           
41

לא , קליטת סייגים חדשים דרך הפסיקהפתח לה רתבהות, ברי שבית המשפט העליון. יוער כי ממצא זה איננו כה מפתיע 
ביטון  7042904פ "בדנ נדונה אגב אורחאהאפשרות לקליטת סייג חדש .  אלא אפשרות חריגה, "דרך מלך"כיוון להתוות בכך 

". חדשים"התיאורטית להכרה בסייגים השופט חשין  דן באפשרות .  (21.77.2007, פורסם בתקדין), מדינת ישראל' נ
מקובלת , עקרונית:  "הסביר בכוונה תחילה עבירת הרצחהמסייגת את " אובייקטיבי קנטור" חלקית שלבהתייחס להגנה 

שזכרן לא בא בחוק ( 'סייגים לאחריות פלילית')עלי ההשקפה כי בית המשפט רשאי להכיר בהגנות בפני אחריות בפלילים 
המטילות אחריות פלילית על מי ( או חלקיות מלאות)אין ההלכה השיפוטית רשאית להכיר בהגנות , עם זאת... העונשין

במצב נפשי של , בהגדרתה של עבירת הרצח, לו הסתפק חוק העונשין, על כן.  שלולא אותה הגנה לא היה אחראי בפלילים
על פי ' הגנה חלקית'בדרך של הכרה ב, הייתי מוכן להכיר בכוחו של בית המשפט לצמצם אחריות פלילית זו, בלבד' כוונה'

 ...".  האובייקטיבי המבחן
42

.  הועלתה האפשרות להוכיח הגנה בדרך של יצירת ספק סביר, למצער, אגבית יחידה שבה ניתן בכל זאת לציין דוגמה 
שהעלתה  את , דחה השופט חשין בקשת רשות ערעור( 70.2.2009, פורסם בתקדין), מדינת ישראל' פוקס נ 1747909פ "ברע

 2סעיף .  7377-א"תשכ, לתקנות התעבורה( א)22ציות לתמרור לפי תקנה -ני עבירה של אישאלת נטל השכנוע ביחס להגנה מפ
 4המותנית בקיום , מעמיד הגנה אפשרית לנכה המחנה רכבו במקום שאין החניה מותרת בו 7339-ד"תשנ, לחוק חניה לנכים
המופיעה בחוק ' הגנה'וכך גם באשר ל", כי הנטל על התביעה להסיר ספק, אורחא-אגב, השופט חשין ציין.  תנאים מצטברים

בנסיבות . שהוא טוען לזכותו' הגנה'ממילא לא עורר המבקש כל ספק שהוא באשר לקיומה של ה"אך גם ש, "החניה לנכים
או , פי מאזן ההסתברויות-אם עליו להוכיח הגנתו על:  אלו אין אנו נדרשים אף לשאלת מידת ההוכחה המוטלת על המבקש

 ".רתו של ספק סביר בלבדשמא די לו ביצי
 (.72.2007, פורסם בתקדין), מדינת ישראל' מתוק נ 10023904( יפו-אביב-תל)פ "ע 43
44

פסקי הדין הינם .  7371 -ז "התשכ, (עבודה ושימוש הטעונים היתר)לתקנות התכנון והבניה ( ה()2)7ההגנה מעוגנת בסעיף  
;  (4.9.2002, פורסם בתקדין), אלד'אדריס ח' ון ובניה גבעות אלונים נלתכנ. מ.ו 20272907( עכו)ק "עמ:  של ערכאות נמוכות

 (.22.7.2003, פורסם בתקדין), 'קיבוץ ניר אליהו ואח' מדינת ישראל נ 7233909( כפר סבא)פ "ת
45
 (.2004) 220, (4)ד נח"פ, 'זביידה ואח' מדינת ישראל נ 321902פ "ע 
46

הדין  :על פקודת הסמים המסוכנים, יעקב קדמיו, (2009) 7243, 9חלק  הראיותעל  ,מובאות בספריו של יעקב קדמי' ר 
 (.2001) 201-2  בראי הפסיקה

47
 130, 173( 7)ד נב"פ, מדינת ישראל' צאלח נ 9249934פ "ע; (2009) 724( 7)ד נז"פ, מדינת ישראל' פלונית נ 4097907פ "ע 

(7332.) 
48
 .(90.9.2004, פורסם בתקדין) חיים' ישראל נמדינת  2772909( נתניה)פ "ת' לדוג' ר 



753 

 

והרי אין משמעות זו אלא שלילתו של היסוד הנפשי ".  כי מדובר בתושב זר שנכנס לישראל שלא כדין

 (.  לפחות ככל שמדובר בעבירה הדורשת מחשבה פלילית)פלילית מניה וביה ושלילתה של האשמה ה

 "הגנות"בין הוכחת אשמה לבין הוכחת  המקורות ההיסטוריים לאבחנה  6.6.6.6

" הגנות"ההתלבטות הקיימת בימינו נקשרת אל שורשי ההתפתחות ההיסטוריים של מושג ה

("Affirmative Defenses") סקירותיהם של .  במשפט המקובלPlucknet
Fletcherושל  49

מלמדות על  50

הפיצול בין מדיניות המשפט המקובל לבין מדיניות המשפט הקונטיננטלי בסוגיה זו ועל קליטה 

של מושגי המחויבות להגנה על חפים מפשע  -אחידה -ולכן גם בלתי -הדרגתית והססנית , מאוחרת

הוטל על התביעה ( 74 -החל מן המאה ה)שפט המקובל הקדום בר במכ".  הגנות"בהקשר של הוכחת 

הנאשם לא רשאי היה להעיד עדים ואף לא היה  נהג אזבהליך הפלילי ש.  להוכיח את ביצוע הפשע

וזאת , כהסבר לפשעו" הגנה"להציג בפני המלך ראיות  הנאשם זכאי היה, משנמצא אשם בדין  51.מיוצג

  52.עונשי מוות או ענישה גופנית קשה הרשעות גררו בדרך כלל. גרת עתירה להמתקת העונשבמס

חנינה מלאה או וזכו ל, לעתים קרובות הצליחו נאשמים בהצגת הגנתם בפני המלך, במציאות זו

 .קביעת מכסות בחקיקה לעניין מתן חנינותל כעבור זמןה ליבהעלייה בכמות החנינות הו  53.חלקית

הורשו  72 -במאה ה 54.ו בחקיקהועוגנ, ת ההגנה האפשריותשקיבצו את טענו הכללותפותחו בהמשך 

 הוכחת האשמהחובת כללים לעניין הככל שנקלטו והתקבעו  .הנאשמים בהדרגה להציג הגנתם במשפט

ההגנות הקלאסיות את נקלט בצדם גם העקרון ההיסטורי לפיו הנטל להוכיח , מעבר לספק סביר

גישה זו נקלטה בהמשך גם אל   55.מוטל על הנאשם( מיתצורך והגנה עצ, כורח, לרבות טענות שיכרות)

אין מקבילה מושגית מפורשת " הגנות"שלקונספט ה מסביר פלטשר, לעומת זאת.  המשפט האמריקאי

כמו במשפט , גם בתי המשפט בצרפת ובגרמניה, 73 -עד למאה ה, זאת בכל  .במשפט הקונטיננטלי

  56 .שפיות-החילו באופן אחיד את נטל ההוכחה על הנאשם ביחס לטענות כגון הגנה עצמית ואי, המקובל

, 20 -ושגברה לאורך המאה ה 73 -שתחילתה מסוף המאה הליברלית פלטשר מזהה קיומה של מגמה 

בעיון מחדש גם המתבטאת ( ולו ברובד ההצהרתי) פשעמ הרחבת המחויבות להגנה על חפיםבכיוון של 

אוריינטיציה יסודית של ההליך -פלטשר רואה תהליך זה כחלק מרה . בסוגיית נטל הוכחתן של הגנות

הפלילי שבבסיסה דאגה גוברת והולכת בקרב שופטים ואנשי אקדמיה למימד האשמה המוסרית כתנאי 

  58.נו מתקדם בקצב אחיד במדינות השונותתהליך איה 57.הכרחי להטלת הסנקציה הפלילית

 in dubioשל המגמה מצויה במשפט הגרמני אשר הרחיב את העקרון של " הבשלה יותר"ההתפתחות 

pro reo 59".כלל ההיבטים המהותיים המשליכים על האשמה הפלילית"ביחס ל   

                                                           
49
 THEODORE F.T. PLUNCKNETT, A CONCISE HISTORY OF THE COMMON LAW 438 (5

th
 ed. 1929). 

50
 George P. Fletcher, Two Kinds of Legal Rules:  A Comparative Study of Burden-of-Persuasion Practices in 

Criminal Cases 77 YALE L.J. 880 (1968). 
51
 .'סעיף ב, לעיל 2.7.2פרק ' לדיון מפורט ר 
52

 Fletcher , לדיון   .ות לפשעניסיונקבלת רכוש גנוב ו, הצתה, הריגה, רצח, בין הפשעים נכללו בגידה.  442-47, 40לעיל הערה
 .'סעיף ה, לעיל 2.7.2פרק ' מפורט ר

53
 .'סעיף ה, לעיל 2.7.2פרק ' לדיון מפורט ר".  ליליבר"באופן  ניתנו ינותחנורחמים מידת הט טוען כי נהגו בקפלאנ.  444, שם 
54
 .447, שם 
55
GLANVILLE WILLIAMS, CRIMINAL LAW 882-88 (2גם ' ר 

nd
 ed. 1961). 

56
 Fletcher , 224-7, 40לעיל הערה. 
57
 .414,  3לעיל הערה , ל של קרמניצר"גם מאמרו הנ' ר. 223, שם 
58
 .227 ,שם 
59
 "All substantive issues bearing on criminal guilt" . 232, שם. 



753 

 

 Sheldrakeועד  Huntדרך , Woolmington -מ:  הדין האנגלי      6.6.6.6

במשפט האנגלי ניתן לזהות מגמה משמעותית של מעבר מאבחנה מעוגנת היטב ונוקשה בעניין נטל 

שלם -ניסיון בלתי ניתן לתאר.  ההוכחה של הגנות לשיח המבטא התלבטות ערה הרבה יותר לבעייתיות

 רבות מן השאלות והבעיות המאפיינות, עם זאת.  חוקתי באופיו, אך חשוב לביסוסו של מבחן מהותי

 .גליהנאת הדין הישראלי נוכחות גם בשיח השיפוטי בא

העמדה המסורתית של המשפט האנגלי בסוגיה מוצאת ביטוי בכתביו של האדם המזוהה , באופן אירוני

בצד מימרתו   60.הריהו בלקסטון, יותר מכל עם הביטוי הסימבולי של המחויבות להגנה על חפים

 ,All [the] circumstances of justification":קרון לפיוהמפורסמת עיגן בלקסטון בכתיבתו גם את הע

excuse, or alleviation, it is incumbent upon the prisoner to make out, to the satisfaction of the court 

and jury."61   המשפט המקובל לעניין  מסורתית שלה סהתפיהטיעון זה של בלקסטון נועד להצדיק את

, לכת-גישתו של בלקסטון בהקשר זה היתה מרחיקת.  נוע ביחס להגנות על שכם הנאשםהחלת נטל השכ

ללא כל הירהור ללא אבחנה ו, פטור או הקלה, ביחס לכל הצדקה שכן העברת הנטל התחייבה לגישתו

גישה זו תפסה   62.עקרון ההנאה מן הספקלהמהותית ו או האשמה זיקה שבינם לבין החפותבשאלת ה

 .ין האנגלי לאורך שניםאחיזה חזקה בד

Woolmingtonניתן פסק הדין בעניין  7394בשנת 
בפסק הדין נדונה טענת .  שמעותיציון דרך מל שהיה 63

בית הלורדים שלל את (.  פליטת כדור במהלך איום בהתאבדות)הנאשם לפיה ירה למוות באשתו בשוגג 

הדגשת חובתה הפוזיטיבית של תוך , תוקף הרעיון לפיו נטל הוכחת הטענה מוטל על שכם הנאשם

והן שבוצע בהיעדר קנטור  (intentional)הן שהרצח היה מכוון  סביר התביעה להוכיח מעבר לספק

(unprovoked).64  תינטרינזיים לאשמה הפליליבכך קידם את הרעיון לפיו ישנם אלמנטים שהינם א ,

ירה שלושה חריגים משמעותיים ינגטון בכל זאת הותמהלכת וול  65 .ללא קשר לאופן הגדרתם בחקיקה

הוראות חוק ספציפיות המטילות מפורשות את נטל ; השפיות-הגנת אי: שאותו קידשה" חוט הזהב"ל

החריג .  "any exception, proviso, excuse or qualification" -ו ;(statutory rules)השכנוע על הנאשם 
                                                           

60
שנועדה להסביר ולבאר את העמדות הרווחות במשפט " אפולוגטית"כגישה , רבים רואים את גישתו של בלקסטון ככלל

 .  נורמטיבית של ממש-האנגלי של תקופתו באור חיובי ושחסרה פרספקטיבה ביקורתית
61

 WILLIAM BLACKSTONE, COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND book IV, 201 (Beacon Press, Boston, 

1962). 
62

ין זה יסיטואציות בהן הואשם אדם בהריגתו של אחר לענ - הניתוח של בלקסטון התייחס באופן קונקרטי לעבירות המתה 
בין שמעשה ההריגה ראוי )באשמה כלל לגביו הנאשם אינו נושא , "מוצדק"מעשה הריגה :  הוא אבחן בין שלושה סוגי הגנות

, מאחר ונגרם בחוסר מזל, שתוצאתו אינה מכוונת, (excused) "נסלח"או " פטור"מעשה הריגה ;  (ובין שהינו מותר, לשבח
 הפחתת ההרשעה)הריגה הראוי להקלה  ומעשה; כאשר הנאשם במהלך ביצוע מעשה חוקי וללא כוונה לפגוע גרם למוות

.  "sudden heat of the passions" -אלא מ, "wickedness of the heart" -מאחר ונבע לא מ, (manslaughter -מרצח ל 
.  יישא בנטל השכנוע, לאחר שנמצא אחראי למעשה ההריגה, גנות ראוי כי הנאשםהשלושת סוגי הסבר שביחס לבלקסטון 

 Alex Stein, From Blackstone to Woolmington:  On the Development of a Legal Doctrine 14' לדיון מפורט ר

Legal History 14, 17-18 (1993). 
63
 .7לעיל הערה  
64

 Throughout the  web of the English Criminal Law one golden thread is" :המובאה המפורסמת מפסק הדין

always to be seen, that it is the duty of the prosecution to prove the prisoner's guilt subject to what I have 

already said as to the defence of insanity and subject also to any statutory exception.  If, at the end on the 

whole of the case, there is a reasonable doubt, created by the evidence given by either the prosecution or the 

prisoner, as to whether the prisoner killed the deceased with a malicious intention, the prosecution has not 

made out the case and the prisoner is entitled to an acquittal.  No matter what the charge or where the trial, 

the principle that the prosecution must prove the guilt of the prisoner is part of the common law of England 

and no attempt to whittle it down can be entertained". 
65
 Stein ,29, 72 לעיל הערה. 
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, יל הדין האנגלי את נטל ההוכחה על הנאשםבמצבים הללו מט  66.גם בחקיקה 7320השלישי עוגן בשנת 

 .לפי מאזן הסתברויות

והשלישית הותירו אתגר קלאסיפיקציה דומה לאתגר שמותירה אחריה  שנייהקטגוריות החריגים ה

אמות שממחישה  מאז אכן הפסיקה האנגליתו.  חיצוניות לחוק העונשין" הגנות"הלכת רוזוב ביחס ל

-פרשנות טכנית ומצהא, Edwardsבעניין , תחילה.  המידה לסיווג אינן לחלוטין ברורות ועקביות

.  נמתחה ביקורת קשה זוגישה כלפי  67 .לינגוויסטית שנשענה לחלוטין על אופן ניסוח הוראת החוק

תחלפה ה ,שניתן במובן מסוים לראותה כמקבילה להלכת רוזוב הישראלית 7321,68משנת   Huntבהלכת 

בית הלורדים הציג מספר .  בגישת קלאסיפיקציה שאיננה לשונית גרידא Edwards -הגישה שהוצגה ב

על בתי המשפט לנהוג ( Section 101:69 7מבחני עזר לעניין סיווגה של הוראה כהגנה הנופלת בגדרו של 

ההוכחה מעבר  דרישתבסיווג הגנות באופן הסוטה מ( "very slow":  בלשון בית הלורדים)במשורה 

הקושי היחסיים של הצדדים לשאת בנטל  אועל בתי המשפט להתחשב בקלות ( 2.  לספק סביר

שקשה  להטיל על נאשמים נטליםמנע ככלל מיעל בתי המשפט לה.  הפרובטיבי לגבי הנסיבה שבמחלוקת

אקדמי  שימשה מקור לדיון Huntהלכת .  על בתי המשפט להתייחס לחומרת העבירה(  9.  לעמוד בהם

  70.אבחנהקורת על שום היעדרו של פן מהותי לפורה באנגליה וספגה בי

 Human -הדיון בסוגיית העברת נטל השכנוע קיבל נופך קונסטיטוציוני במשפט האנגלי עם חקיקת ה

Rights Act   נדרש בית הלורדים בשורה  אזמ  2000.71שנכנס לתוקפו בחודש אוקטובר  7332של שנת

לרבות חקיקה הקובעת )ארוכה של פסקי דין לסוגיית התאמתן של הוראות המעבירות את נטל ההוכחה 

באילו תנאים ניתן להכשיר סטייה לשאלה ו לזכויות אדם אמנהחוק והאל הוראת ה( חזקות עובדתיות

 .  של המחוקק מהגנה על חזקת החפות

לאחר הנחיית הקורא   Sheldrake.72הדין של בית הלורדים בעניין -השינוי המשמעותי מסתמן מפסק

מבחני המשנה הרבים מ ובעיםעקביות הממחישות את הבלבול והעמימות הנ-דרך סבך של הלכות בלתי

פנה בית הלורדים לעצב קריטריון מהותי , קונקלוסיביים שהוצעו בפסיקה לאורך השנים-והבלתי

                                                           
66
 Magistrates' Court Act, 1980, c. 43 (England) section 101. 
67

 R v Edwards [1974] 2 All ER 1085  .כאשר , עבירה של מכירת משקאות משכרים ללא רישיון בפסק הדין נדונה
בית המשפט הסביר שהיכן שנוקטת החקיקה ביטויים . החיקוק הטיל על הנאשם את הנטל להוכיח כי היה בידיו רישיון

 (סעיפים-או תת)או היכן שמבנה החקיקה כולל הפרדה בין סעיפי עבירה לבין סעיפים ', וכד unless, exceptמסייגים כגון 
 .  לפי החריג השלישי הנזכר "exception" -יש לסווג ההוראה כ, המגבשים הגנות

68
 R v Hunt [1997] 1 All ER 1. 
69
 .חקיקה זו מעגנת כאמור את החריג השלישי להלכת וולמינגטון, לעיל 77הערה ' ר 
70

 John C. Smith, The Presumption of Innocence, 38 ;ואסמכתאות הנזכרות שם 417-414, 72לעיל הערה , Stein' ר 

NILQ 223 (1987); Adrian A.S. Zuckerman, No Third Exception to the Woolmington Rule 103 L.Q.R. 170 

(1987)  . 
71

 Human Rights Act 1998, c. 42 (England)   . חוק זה קלט אל המשפט האנגלי את האמנה האירופאית להגנה על
 Everyone charged with a criminal": לאמנה מעגן את חזקת החפות בקובעו( 2)7סעיף   .בסיסיותזכויות אדם וחירויות 

offence shall be presumed innocent until proved guilty according to law". 
72

 Sheldrake v DPP [2004] UKHL 43.  יקוק באחד נדרשה פרשנות של ח. פסק הדין דן באופן מאוחד בשני ערעורים
אפשר לנאשם להוכיח לפי מאזן מ החיקוק .ברכב מנועי לאחר צריכת אלכוהול מעבר לכמות מסוימת" שליטה"האוסר על 

הסתברויות שהתקיימו נסיבות המלמדות שלא היתה סבירות לכך שינהג ברכב כל זמן שרמת האלכוהול בגופו היתה מעבר 
של וביניהן הגנה  ,בצידה מספר הגנותש( שהחברות בו נאסרה)רור בשני נדונה עבירה של חברות בארגון ט.  לרמה המותרת

בית הלורדים אישר את הטלת נטל ההוכחה על הנאשם .  "נאסרהו נטילת חלק בפעילות בארגון בכל זמן שבו החברות ב-אי"
פירש ( השתתפות בפעילות ארגון הטרור-אי) ואילו את השניה( היעדר סבירות לנהיגה ברכב)ביחס להוראה הראשונה 

 .מוטל על התביעה נטל השכנוע הסופיכש, כהוראה המעבירה אל שכם הנאשם את נטל הבאת הראיות בלבד
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החופש הכללי של ( 7: הכללים העיקריים שהותוו  73.בחן גמישהגם שתוך הותרת מ, לפיקוח החוקתי

אינו חל לגבי אלמנטים של מנס , המחוקק להגדיר אילו אלמנטים מהווים את יסודות העבירה הפלילית

(  2 74.למעט היכן שברורה כוונתו של המחוקק לקבוע עבירה שאינה דורשת מחשבה פלילית, ריאה

אך זאת בתנאי של היעדר שרירותיות , בפרזומציות עובדתיות או משפטיותהאמנה אינה אוסרת שימוש 

כן בחינת הסבירות והמידתיות תתחשב באפשרות הניתנת לנאשם לסתור החזקה ו.  וגבולות סבירים

המבחן .  על המבחן הפרשני להתמקד במהות ולא בצורה או בלשון החיקוק( 9  75.בשיקולים נוספים

, בין השאר על יסוד איזון בין אינטרס הפרט לבין אינטרס החברה, גינותהצדקה ושל ההוא מבחן של 

בית ( 4  76.בראי עקרון האשמה" הגנה"הוכחתו של הפרט המתוייג כ-בחינת משמעות איועל יסוד 

בית המשפט יתערב רק היכן שהמחוקק .  דעת המחוקק-המשפט מפעיל בקרה ואינו מחליף את שיקול

נדרשות , ככל שהעונש הצפוי בגין הרשעה חמור יותר( 4  77.ת החפותלא ייחס חשיבות מספקת לחזק

משימתו של בית המשפט לעולם ( 7  78.להעברת נטל השכנוע( "more compelling") סיבות חזקות יותר

אלא להעריך אם החלטה של הפרלמנט להעביר את , איננה לקבוע אם ראוי להטיל הנטל על הנאשם

 Justifiability andהקריטריונים הם של . להצדקה את חזקת החפותהנטל מפרה באופן שאינו ניתן 

Fairness.79 1 ) מהווה ( ידי התביעה-אם על, ידי הנאשם-אם על)הקלות היחסית של הוכחת הרכיב

 .  שיקול הנכרך במבחן ההגינות וההצדקה

 80.שנדונו העברת נטל ההוכחה אל שכם הנאשם באחת ההוראות ביישום גישה זו פסל בית הלורדים את

הוראה .  חוקתי על החלטות המחוקק-עירנות רבה יותר לחשיבות הפיקוח המהותי בטאתמהגישה 

הצדקה התנאי ים או הגנה ספציפית חייבת לעמוד בהמחייבת את הנאשם להוכיח יסודות שלילי

ח כאשר הפרמטר החשוב הינו אופיו וטיבו של הרכיב וטיבו של סיכון המשגה הנותר לנוכ, גינותהוה

הינה בהבהרת העקרון לפיו לא ניתן להעביר  Sheldrakeחשיבותה של הפסיקה בעניין  . תוהוכח-אי

אל שכם הנאשם הוכחתו של רכיב עובדתי שבהיעדרו עשויה הגדרת העבירה לתפוס בגדרה גם 

 81.התנהגות שאין בה כדי להצדיק הטלת אשמה פלילית

                                                           
73
 The justifiability of any infringement of the presumption of innocence cannot be resolved". 27פסקה , שם  

by any rule of thumb, but on examination of all the facts and circumstances of the particular provision as 

applied in the particular case" 
74
 .27, 7פסקאות , שם 
75

דעת בית -שימור שיקול, שימור גמישות בהפעלת החזקה, שמירה על זכויות הנאשם:  השיקולים הנוספים. 27פסקה , שם 
הודגש גם ששיקולי .  מידת החשיבות של האינטרס המוגן והקושי של התביעה בהוכחת העובדה, איותהמשפט בהערכת הר

 .בטחון אינם פותרים מן הצורך לשמר סטנדרטים בסיסיים של הגינות
76

, הגנה של אדם שהואשם בהחזקת תיק שבו נמצאו סמיםטענת נדונה  בו,  R v Lambert [2001] UKHL 37' לעניין זה ר 
בית הלורדים קבע שלהרשיע אדם במצב שבו הסבירות שלא ידע על תוכן התיק אינה .  לא ידע על תכולת התיק פיה-על

הרשעה כזו עלולה להתייחס להתנהגות שאין בה והיות , איננה הוגנת כפשוטה, פחותה מן הסבירות שידע כי מדובר בסמים
 .אשמה מכל בחינה שהיא

77
 Sheldrake v DPP , בהסתמך על , 21קה פס, 12לעיל הערהAttorney-General of Hong Kong v Lee Kwong-kut 

[1993] Ac 951. 
78
 .R v Johnstone [2003] UKHL 28בהסתמך על , 21פסקה , שם 
79
 .90-97פסקאות , שם 
80
 .לעיל 12הערה ' ר 
רכיב ההשתתפות בפעילות הארגון  שללאבהתייחס לעבירת החברות בארגון שהחברות בו נאסרה הדגיש בית הלורדים  81

 A person who is innocent of any …".הגדרהב היתפסל בכל מובןחף מפשע העלול אדם , בזמן שהחברות בו נאסרה

blameworthy or properly criminal conduct may fall within section 11(1).  There would be a clear breach of 

the presumption of innocence, and a real risk of unfair conviction, if such persons could exonerate 

themselves only by establishing the defence provided on the balance of probabilities.  It is the clear duty of 

the courts, entrusted to them by Parliament, to protect defendants against such a risk". 
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 הדין האמריקאי  6.6.6.6

ממחישה מגוון רחב של  82,כסוגיה חוקתית ,הוכחת הגנותלנטל ההתפתחות הדין האמריקאי בסוגיית 

סיטואציות שבהן ניתן לכרסם בעקרון הוכחת האשמה הפלילית מעבר לספק סביר באמצעות טכניקה 

וחוקתי עקבי  היעדרו של קו פסיקתיבבלבול ושרירותיות הפוטנציאל לאת  היא ממחישה גם. חקיקתית

מקביל ונושק לדיון בשימוש  (Affirmative Defenses)הגנות ביחס להדיון בנטל ההוכחה . וקוהרנטי

גם לדיון בנטל ההוכחה ביחס לגורמים סטטוטוריים להחמרה או  7323ומאז  ,(presumptions)בחזקות 

 שאלת יחסיגם לההתלבטות בפסיקה האמריקאית נוגעת  83.(Sentencing Factors) הקלה בענישה

ב "שיח המשפטי בסוגיית נטלי ההוכחה בארהה.  הכוחות בין הרשות השופטת לבין הרשות המחוקקת

בתחומי הסוברניות של המדינות שימור הפרדת רשויות ו סה בסיסית של קיוםרקע תפימתנהל על 

סגרת את מגמות הפסיקה בהקשרים הללו למ כיםמשיי רטטוהאס אלן.  חקיקה הפלילית ואכיפתהה

כהתערבות שיפוטית דרמטית של בית המשפט העליון במשפט , וסונתפ, שהחלו, רחבה יותר של החלטות

כאשר בית , אולם הסתיימו בקול ענות חלושה, הפלילי הסובסטאנטיבי על יסוד עקרונות חוקתיים

הדיון בסוגיית נטלי ההוכחה בפסיקה האמריקאית מתאפיין בהחלטות  :המשפט מיהר לסגת מהן

במחלוקות שיפוטיות ובדעות , (תוך הימנעות מלהפוך אותן הלכות קודמותהסתייגות מ)ותרות ס

ההתבוננות מסיבה זו דווקא .  תמונה מעורפלת ביחס לעקרונות החוקתיים המנחיםמתקבלת  84.מיעוט

 שבאמצעותםופנים אהיא ממחישה מגוון של .  בהתפתחות הסוגיה במשפט האמריקאי הינה מרתקת

  85 .החוקתי של הוכחת יסודות העבירה מעבר לספק סביר כללמחוקקי המדינות מאתגרים את ה

פיו מוטל על -העלה כאמור על נס את העקרון הרחב על 7310משנת  Winshipפסק הדין המפורסם בעניין 

כערובה , להוכיח מעבר לספק סביר כל אלמנט הנדרש לצורך קביעת אשמה בפליליםהנטל המדינה 

אותן  ןמעבר לקביעת העקרון הגורף לא נדונה השאלה מה  86.ית הנגזרת מן הזכות להליך הוגןחוקת

דין -בסדרה של פסקי.  ("necessary to constitute a crime") "הנחוצות לביסוסה של עבירה"העובדות 

את  ניכרה בפני בית המשפט העליון פעם אחר פעם ההזדמנות להבהיר, במהלך שלושה עשורים, עוקבים

                                                           
82

 No":  התיקון החמישי קובע. עשר לחוקה-ההתערבות השיפוטית נבחנת במסגרת התיקון החמישי והתיקון הארבעה 

person shall… be deprived of life, liberty, or property without due process of law…"  ;החל על , 74 -התיקון ה
 due -עקרון ה ."deprive any person of life, liberty, or property without due process of law [to]" :אוסר, המדינות

process  עשוי הפן , לעניין דיוננו.  המגבילים את תכני חקיקת המדינות, וגם תכנים מהותיים כולל גם תכנים פרוצדוראליים
להבדיל , לעניין חובת הוכחת עובדה בפני חבר מושבעים כגון)להתמזג עם הפן הדיוני ( מיקום נטלי ההוכחה)המהותי 

 (.לעיל 94הערה  ,Apprendiבהלכת , למשל, מזיגה שהתקיימה, מהחלטה שיפוטית לאחר הכרעת הדין
83

 , .3551 §§Sentencing Reform Act [1984] 18 U.S.C-(Supp. V 1999 & 1994) 3586 –בשנה זו נכנס לתוקף ה 
, סטטוטורייםגורמי ענישה  מונים לצידה של כל עבירה  Guidelines -ה  .בים לעניין הענישהמחיי "Guidelines"שקבע 

 .לפי העניין, המחייבים או מאפשרים החמרה או הקלה
84 Ronald J. Allen and Ethan A. Hastert, From Winship to Apprendi to Booker:  Constitutional Command or 

Constitutional Blunder, 58 STANFORD L.R. 195 (2005).  כך כתבו המחברים  :"The Supreme Court has a 

remarkable history of blunders and retreats when it comes to the relationship between the Constitution and 

substantive criminal law, and it is in the process of committing another one, in our view.    .734, שם. 
85

בחוות דעתו של , הסתמכות של בית המשפט העליוןה המחשת הביקורת עלסקירת הפסיקה האמריקאית רלוונטית גם ל 
-לפסק 927-22' עמ' ר.   שמעמדה כיום אינו איתן כל כך, 20לעיל הערה , Patterson v. New Yorkעל הלכת , השופט חשין

כרונולוגיה של מחלוקת והתבלטות בפסיקת בית להיבחן כחלק מ הראוי Pattersonת הלכ.  9לעיל הערה , הדין בעניין רוזוב
 Patrick Costello, Jr., Apprendi' ר.  משמעותיות כלפיהסתייגויות החשוב להדגיש קיומן של   .ב"המשפט העליון של ארה

v. New Jersey:  'Who Decides What Constitutes a Crime:' An Analysis of Whether a Legislature is 

Constitutionally Free to 'Allocate' an Element of an Offense to an Affirmative Defense of a Sentencing Factor 

Without Judicial Review, 77 NOTRE DAME L.REV. 1205, 1248 (2001-2002). 
86

 In re:  Winship 397 U.S. 358, 364 (1970).  בפסק הדין נפסלה הוראת חוק של מדינת ניו יורק שהסתפקה ברף הוכחה
 .  ידי בגיר-למעון סגור בגין מעשה שהיה נחשב לעבירת גניבה אילו בוצע על 72יחתו של ילד בן לשל מאזן הסתברויות לצורך ש
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צעד לפנים וצעד , הדין מתאפיינים בהתהלכות מהוססת-פסקי.  תחום פרישתו של העקרון המהותי

המגמה הכללית בפסיקה האמריקאית עד לשנת .  ובמחלוקת מתמשכת בין אסכולות שונות ,לאחור

כלא יותר מאשר בסוגיה  עקרון החוקתי המנחהה יתהתווי ניסיוןהביאה מלומדים לבקר את  7332

ברצף פסיקתי זה בולטות , זאת בכל  88".העדפה של צורה על פני תוכן"ו 87"שיעורי ניסוח למחוקק"

חוקתית על השימוש בטכניקה חקיקתית מצד -בדבר חשיבותה של הביקורת המהותית שיפוטיותדעות 

 89.עם השנים, חלחלה בהדרגה זו עמדה.  המחוקק

גורמי "נטל ההוכחה ביחס ליון בסוגיית דהגיעה במסגרת ההתפנית הדרמטית במשפט האמריקאי 

Sentencing Reform Act -בעקבות ה" ענישה
ובעניין  Almendarz-Torresפסקי הדין הסותרים בעניין ו 90

Jones.91   דינו העקרוני של בית המשפט העליון בעניין -ניתן פסק 2000בשנתApprendi.92  בית המשפט

                                                           
87
 Allen and Hastert , 204, 733, 24לעיל הערה. 
88
 John C. Jeffries & Paul B. Stephan, Defenses, Presumptions, and Burden of Proof in the Criminal  ;209, שם 

Law, 88 YALE L.J. 1325 (1979). 
89

  Mullaney v. Wilbur 421 U.S. 697 (1975)בעניין :  2004ציוני הדרך העיקריים בפסיקה האמריקאית שלפני שנת  אלו

המבחין בין עבירת רצח לעבירת הריגה מהווה יסוד חיוני להחמרת האשמה  (malice)" הכוונה הזדונית"נפסק כי יסוד 
 in the heat of passion without express or" פעל באופן השולל את הטלת נטל ההוכחה על הנאשם לכך שהוא, המהותית

implied malice" . השופטPowell, לעקוף את הערובה החוקתית ( של מדינת מיין)שלל את כוחו של המחוקק , בדעת הרוב
".   נסבלת-בלתי"העברת הנטל ביחס ליסוד חיוני להחמרת הסטיגמה הפלילית כאת תיאר  הוא  .באמצעות טכניקה חקיקתית

 .זה מהותי-נורמטיביאולם שנתיים לאחר מכן ניתק קו זה , Winshipפסק הדין הסתמן כהמשך הטבעי של הפסיקה בעניין 
נדון היחס בין עבירת הרצח לעבירת ההריגה לפי החוק של מדינת ניו יורק  ,לעיל 20הערה   ,Pattersonדין בעניין הבפסק 

כטענת הגנה לנוכח ההודאה בביצוע פורש היסוד בדעת הרוב  ."extreme emotional disturbance"יסוד של להוכיח נטל הו
את השניים ביחד במיטה כשהאשה בעירום פטרסון הואשם בכך שירה בבן זוגו של אשתו בנפרד לאחר שמצא )ההמתה 

 malice"-שכלל את יסוד ה, Mullaneyבית המשפט קבע שלהבדיל מין החוק של מדינת מיין שנדון בעניין (. חלקי

aforethought" הרי שהמחוקק במדינת ניו יורק קבע אפשרות להוכחת, כיסוד מגדיר של עבירת הרצח"extreme 

emotional disturbance" שאין מניעה מהטלת נטל השכנוע ביחס להגנה על  גרסה עת הרובד.  חיצונית לעבירה כהגנה
וציין שבית  Mullaneyאת הסטייה מן הרציונאל המנחה של  Powellתקף השופט , בדעת מיעוט מסתייגת וחריפה.  הנאשם

, שם.  הגן על חזקת החפותמפקיר את אחריותו ל, ולטכניקה חקיקתית גרידא שפט בפסיקתו המקנה עדיפות לפורמליזםהמ
כשבצילה , Mullaneyעל פני הגישה בעניין  Pattersonבעשרים השנים הבאות בלטה המגמה שהשתקפה בעניין .  229, 277

יושם הרציונאל של  McMillan v. Pennsylvania 477 U.S. 79 (1986)בעניין . נכחה כל העת דעת המיעוט המבקרת
Patterson ידי-הרשעת הנאשם בביצוע העבירה עלפסק הדין אישר חקיקה לפיה לאחר  ."גורם ענישה"לגבי  לראשונה גם 

וי נשק במהלך ביצוע נאשם נשא באופן גלהכי , בפני שופט יחידלפי מאזן הסתברויות ו די לה לתביעה להוכיח, חבר מושבעים
טענת הנאשם לפיה .  טורי של חמש שנות מאסרעונש מינימום סטטוהטלת  הוכחת נסיבה זו לעניין העונש גררה.  העבירה

הפעם .  נדחתה הנסיבה העובדתית של נשיאת נשק במהלך ביצוע העבירה מהווה מבחינה מהותית יסוד מיסודות העבירה
להכפיף את המבחן המהותי  שופטי הרובשל  םאת נכונות באופן תקיף שבדעת מיעוט ביקר Stevensבלט קולו של השופט 

גישה לפיה כל יסוד שיש בו כדי לייחד סטיגמה פלילית חמורה יותר ולחייב דרגת ב דגל  Stevens.תיתלטכניקה החקיק
, חרף הביקורת.  Winshipבראי העקרון החוקתי שנקבע בעניין " עובדה הנחוצה לביסוס העבירה" הינו, ענישה מיוחדת

ילה על הנאשמת להוכיח ט אישר הוראה שהטבית המשפ  .Martin v. Ohio 480 U.S. 228 (1987) -המגמה גם ב נמשכה
עבירת הרצח של מדינת הדגיש שוב בדעת מיעוט כי  Powellהשופט .  הגנה עצמית לפי מאזן הסתברויותטענתה כי פעלה ב

.  אינה מתיישבת עם הטלת אשמה על פעולה לנוכח סכנה אימננטית "prior calculation or design"מחייבת הוכחת האוהיו 
. הדגיש כי טענת ההגנה העצמית מהווה קו פרשת המים המבחין מבחינה מהותית בין חפות לבין אשמה Powell .293, שם

רה של ילאחר שהנאשם הורשע בעב: Almendarez-Torrez v. United States 523 U.S. 224 (1998) -בגם המגמה נמשכה 
לפיו " גורם ענישה"תאפשרה הוכחת ה –של שתי שנות מאסר  ליעונש מקסימ דינהעבירה ש –ב "חוקית לארה-הגירה בלתי

בית .  ובכך עונש המקסימים טיפס לעשרים שנות מאסר, לפי מאזן הסתברויות, הנאשם גורש בעבר בגין ביצוע עבירת פשע
לעומת גורמים , המשפט קבע כי בידי הקונגרס הפררוגטיבה להחליט אלו גורמים רלוונטיים להגדרתה של עבירה

שילובה לו Pattersonסימן ראשון לנסיגה מרוחה של הלכת .  כגון סעיף הרצידיביזם, בלבד ונשוונטיים לעניין מידת העהרל
.  שניתן באותה השנה Jones v. United States 526 U.S. 227 (1998)של ביקורת שיפוטית מהותית ניכר בפסק הדין בעניין 

ה לפיה לאחד מקורבנות הטענ.  כגורם ענישה" ור במהלך ביצוע העבירהמת נזק גופני חמיגר"במקרה זה נדון יסוד של 
וזאת כבסיס לבקשה , פציעות גופניות חמורות לא נטענה כלל בכתב האישום אלא רק בשלב הטיעונים לעונשהעבירה נגרמו 

גורם "משום  קבע בית המשפט כי אין לראות ביסוד, משנמתח הגבול עד כדי אבסורד.  שנות מאסר 24להטלת עונש של 
שהתיקונים החמישי והשישי לחוקה מחייבים הוכחתו בפני חבר מושבעים , אלא גורם חיוני להגדרת העבירה, גרידא" ענישה

לאחר שנים , תסמןסונס אותתה על שינוי משמעותי שה'הפסיקה בעניין ג.  Winshipלפי הלכת , וברמה שמעבר לספק סביר
 .Apprendiהיא היתה הקדימון להלכת   .ב"רהבפסיקת בית המשפט העליון של א, רבות

90
 .29לעיל הערה  
91
 .23לעיל הערה  
92
 Apprendi v. New Jersey , 94לעיל הערה. 
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חוקית -פיה נשיאת נשק למטרה בלתי-רזי על'מדינת ניו געבירה בחוק של העליון נדרש במקרה זה ל

 המשפיעים על רמת הענישההגדיר גורמים נפרד  חיקוק  93.דינה עונש מאסר של בין חמש לעשר שנים

פרט או על מטרה להטיל אימה בנעברה העבירה אם  המתגבש ("hate crime")" פשע שנאה"וביניהם 

רזי 'החוק של מדינת ניו ג  94.אוריינטציה מינית או מוצא אתני, דת, נכות, מין, צבע עור, קבוצה בגלל גזע

די בקביעה של שופט , קבע כי לאחר שמוכחת האשמה בגין העבירה הבסיסית בפני חבר מושבעים

קביעה שיפוטית כזו החמירה את רמת .  ע השנאהוברמת שכנוע לפי מאזן הסתברויות לצורך הוכחת פש

את הטכניקה החקיקתית  (ברוב דעות)בית המשפט פסל .  רים שניםהענישה למאסר של בין עשר לעש

כעניין של פטי הרוב קבוע שוש.  Winshipהפרה של הערובות החוקתיות שעוגנו בהלכת תוך הגדרתה כ

על הערובות הפרצודראליות המוקנות לנאשם לחול באופן שווה על שני סוגי העבירה , "צדק כפשוטו"

מפני ל "הנ Mullaney -בית המשפט חזר על האזהרה שהועלתה כבר ב  95.רזי'שבהם דן החוק של ניו ג

ידי הגדרה מחדש של אלמנטים של העבירה -על Winshipמתן אפשרות חקיקתית לעקוף את הלכת 

   96.באופן חיצוני לה

מאפשר החמרה של הענישה ממצא שיפוטי לפי מאזן הסתברויות את המצב לפיו  תיאר Stevensהשופט 

בהתאם  97".העבירה הסובסטנטיבית[ שהוא]מכשכש בכלב [ גורם הענישה]זנב "כמצב שבו  המקסימלית

כל עובדה שיש בה כדי להביא , כי למעט הרשעות קודמות: את הכלל הבא Apprendiלכך מעגנת הלכת 

ברמה חייבת להיות מוכחת בפני חבר מושבעים  סטטוטוריהמעבר למקסימום להחמרת ענישה אל 

אולם אפשר שהיא מסמנת תפנית משמעותית ורחבה יותר , זוהי ההלכה המפורשת.  רמעבר לספק סביש

שאינה מותירה בידי המחוקק את ההחלטה , של גישה ביקורתית מהותית( מחדש)בדמות אימוצה 

וזאת גם ביחס ליסודות , הבלעדית אם לתייג נסיבה כיסוד מיסודות העבירה או באופן חיצוני לה

המשיך בית המשפט העליון את מגמת  ,Apprendiיקה המאוחרת להלכת בפס 98שליליים ולהגנות

 לפיהנאמן לקביעה  ,Sentencing Guidelines -הביקורת החוקתית על העברת נטל ההוכחה באמצעות ה

גורם ענישה שיש בו כדי להביא להחמרת טווח הענישה המותר חייב להיות מוכח בפני חבר כל 

ביחס  וכןבמקרה של הפרת הכלל הרלוונטי סעד שאלת הב כגון, והתעורר ותת חדשומחלוק  99.מושבעים

 100.חורגת מדיוננו, מעניינת כשלעצמה, מחלוקת זו.  למעמדן של הנחיות הענישה

                                                           
93
 N.J. STAT. ANN. §2C:43–6(a)(2). (West Supp. 1995):  הוראת החוק.  472, שם 
94
 N.J. STAT. ANN. §2C:44–3(e) (e)(West Supp. 2000):  הוראת החוק הנדונה.  472-73, שם 
95
 .417, שם 
96

אולם זכות זו כרוכה מניה וביה , הרציו דסידנדי של ההחלטה התייחס אמנם לזכות למשפט בפני חבר מושבעים  .424, שם 
 Apprendi and its progeny have married the beyond a reasonable":  אלן' בסוגיית נטלי ההוכחה כפי שהסביר פרופ

doubt standard with the Sixth Amendment right to trial by jury.  Now the 'companion right [to trial by jury is] 

to have the jury verdict based on proof beyond a reasonable doubt, and the right to a jury verdict includes the 

right to have all facts that are sentence determinative put to, and found by, a jury beyond a reasonable 

doubt".  .Allen and Hastert ,201, 24 לעיל הערה. 
97
 Apprendi v. New Jersey , 434, 94לעיל הערה. 
98

השמרנית  המייצגת את האסכולה ,O'Connorהשופטת  מפיה של, דעת מיעוט נחרצת הושמעה  Apprendiגם בהלכת  
הדעת של המחוקק לעניין הגדרת יסודות -שוב את עקרון כיבוד שיקול האוקונור הדגיש.  Pattersonהלכת  ברוח, בפסיקה
ירה אך ורק את הערובות החוקה מסד, ה של השופטת אוקונורשיטתל.  424, שם".דיספוזיטיבית"שהינה לשיטתה , העבירה

לבין עניינו של הנאשם  כאשר נקיטת האיזון העדין בין האינטרסים החברתיים, הפרוצדוראליות הבסיסיות ביותר לנאשם
 .490, הרשות המחוקקת  שם מצוי בתחום עניינה וסמכותה של

99
 .Blakely v. Washington 542 U.S. 296 (2004)  ;United States v. Booker 543 U.S. 220 (2005)' ר 
100

ידי חבר מושבעים בהחזקה -דובר בנאשם שהורשע על Bookerבתיק של .  אוחד הדיון בשני תיקים Bookerבעניין  
על יסוד קביעה שיפוטית בדבר , עבירההעונשו נגזר מעבר לעונש המקסימום בגין  .של קוקאין גרם 32.4לכוונת סחר של 

שלא להחמיר , נדונה החלטה שיפוטית הפוכה, Fanfanבעניין , בתיק הנוסף.  סםגרם של  400החזקה לכוונת סחר של מעל 
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השאלה היא אם יש לפרש את .  צומת דרכיםפני עמידה את המשפט האמריקאי בה Apprendiהלכת 

ביחס להחמרת עונש : ודוק)רת ענישה בלבד בפרשנות מצמצמת התקפה ביחס לגורמי החמהלכה ה

שינוי מגמה  מנת פסיקה זואו שמא מס( באופן מובחן מהחמרת ענישה במסגרת טווח נתון, המקסימום

דגשת המבחן הסובסטנטיבי לזיהוי יסודות העבירה בחוות מה המשתקף, רחב יותר בגישת בית המשפט

 Which facts-לפיהם השאלה הנבחנת הינה Thomasמדברי השופט כןו Stevensהשופט דעתו של 

constitute the crime.101  שופטי הרוב בעניין ש לכך ראוי לשים לבApprendi  הקפידו לנסח את פסיקתם

ניתנה כל  בפסק הדין לא  102.שקדמו לה McMillanו  Pattersonשאינה הופכת לא את הלכות כפסיקה 

-מצב זה של חוסר.  ס לנטל השכנוע ביחס להגנותאינדיקציה ישירה לכוונה לשנות את הפסיקה ביח

 In short, at this level of conceptual analysis, the":  לטעון והאסרט וודאות חוקתי הביא את אלן

Apprendi mess is identical to the In re Winship mess".103  הנאשם זכאי אם , הם טוענים, לכאורה

יוכח מעבר לספק סביר הרי שכלל זה  האפשריתהאשמה והענישה  לכך שכל גורם בעל השלכה על מידת

אם בית המשפט העליון יקדם  אהשאלה הי  104.אלא גם על הגנות, צריך לחול לא רק על גורמי ענישה

" עצות חקיקה"או שמא שוב תתמצה פסיקתו ב( לעניין הגנות תוך בחינה מחודשת)עקרון חוקתי מהותי 

שבית המשפט העליון לא ינצל את ההזדמנות לעגן את  רט צפוטסאלן והא.  פורמליסטיות גרידא

סבורים מלומדים אחרים שמתבקש ליתן פרשנות מרחיבה  םלעומת  105.העקרון וכי ישוב על עקבותיו

המסמן את סופה של מסורת , ולראות בהם שינוי מגמה מהותי Jones -ו Apprendi -לפסקי הדין בעניין

 .השאלה טרם הובהרה עד תום בפסיקה  Patterson.106הפסיקה ברוח 

על , על דעות המיעוט המסתייגות שבהן הוא רווי, על חוסר העקביות שבו, העיון בדין האמריקאי

ושוב שבו הוא -על הדילמה החוקתית המכתיבה את תנועת ההלוך, הביקורת האקדמית העניפה כלפיו

ה המהותית ביחס לשאלה מהם סתפיה הפורמליסטית לבין הסהתפיהמעבר הלוך ושוב בין ו, מתאפיין

גם ניכר .  הסוגיממחישים היטב היעדרה של עמדה קוהרנטית ואחידה ב -של עבירה פלילית " היסודות"

ופרצה , התוצאה הצפויה היא חוסר עקביות בדין, שבהיעדר ביקורת שיפוטית סובסטאנטיבית

 .יבות הראשונהולסטות מן המחו המאפשרת לעקוף את דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר

 

                                                                                                                                                                                
בית המשפט העליון נחלק לשתי דעות רוב שונות המותירות .  חבר המושבעים פסק הידן שלעל יסוד עובדות שלא נכללו ב

מיר חפיה לא ניתן  לה-עלשבה דעת הרוב ואימצה את הקביעה  Blakely -ו Apprendiלעניין תחולת .  וודאות-בלבול ואי
דעת הרוב היתה כי הנחיות , בנושא האחר.  ענישה מעבר לעונש המקסימום בגין העובדות שהוכחו בפני חבר מושבעיםב

, משמעות ההלכה.  והביקורת על הפעלתן כפופה למבחן של סבירות (advisory)" מייעצות"אלא , הענישה אינן מנדטוריות
י חבר ות שהוכחו בפנירלא חורג בית המשפט מעונש המקסימום הנקוב בגין העב כל עודהיא ש, בשורה התחתונה

כאשר גורמי , לעומת זאת.  לא תחול דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר בפני חבר מושבעים על גורמי ענישה, המושבעים
 .רחלות הערובות החוקתיות ויש להוכיח את הנסיבה מעבר לספק סבי, הענישה משנים את מתחם הענישה

101
 Apprendi v New Jersey , 400' בעמ, 94לעיל הערה. 
102

שתמהה כיצד ניתן לפרש את ההחלטה אלא , קונור'קביעה זו של שופטי הרוב זכתה לביקורת נוקבת מאת השופטת או 
 .444, שם.  כהפיכתן של ההלכות הקודמות

103
 Allen and Hastert , 201, 24לעיל הערה. 
104
 If Congress can merely flip the statutory Guidelines and make all aggravators into mitigators, and", לדבריו 

there is no obvious reason why not, then Apprendi, like In re Winship, is largely a case of meaningless 

formalism" .204, שם.   
105
 .201-2, שם 
106

 Nancy King & Susan R. Klein, Essential Elements 54 VAND. L. REV. 1467 (2001);  Scott E. Sundby, The 

Reasonable Doubt Rule and the Meaning of Innocence, 40 HASTINGS L.J. 457 (1989);  Andrew Fuchs, The 

Effect of Apprendi v. New Jersey on the Federal Sentencing Guidelines:  Blurring the Distinction Between 

Sentencing Factors and Elements of a Crime, 69 FORDHAM L. REV. 1399 (2001). 
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 חילוצן של ארבע גישות נורמטיביות  6.6.6

שכל אחת מהן , נתח ארבע גישות נורמטיביותאאפיין וא, את הצעת פתרון קונצפטואליכצעד הבא לקר

מתיימרת להכתיב מדיניות שונה בסוגיית הפיקוח השיפוטי על חיקוקים המטילים את נטל השכנוע על 

 .  נאשמים ביחס ליסודות שליליים או הגנות

 "האבחנה הסינטקטית"גישת    6.6.6.6

גישה זו   107.אלכס שטייןבעקבות המינוח של , "סינטקטיתהאבחנה "כנה גישת האאת הגישה הראשונה 

ביסודה מצויה הכרה בפררוגטיבה רחבה של המחוקק   restrictive proceduralism".108" -הוגדרה גם כ

זו הגישה . דעתו הסוברני-כראות עיניו ולפי שיקול" הגנות"להגדיר ולהבחין בין יסודות העבירה לבין 

 .Patterson רוח הלכתאמריקאית בובפסיקה ה Edwardsבהלכה האנגלית בעניין בין השאר יושמה ש

תוך הותרת , הינה ביסוסה של אבחנה פורמליסטית בין יסודות העבירה לבין הגנות חיצוניותתוצאתה 

בלתי במובנה ההגישה .   מרחב משמעותי של חופש למחוקק להעביר את נטל ההוכחה אל שכם הנאשם

נה תואמת למציאות הקונסטיטוציונית נוהיא אי הדין בעניין רוזוב-בפסק באופן מפורשנדחתה  מסויג

נותרה הנטייה לייחס משקל רב ליסוד הלשוני של הפרשנות  , במובנה הפחות קיצוני.  של מדינת ישראל

נוכחותה בהלכת רוזוב ובפסיקה מאוחרת .  במשפט הישראליגם  שרירה וקיימת" כוונת המחוקק"ול

 לנסות להבין את הטיעונים העיקריים, ואאפ, לא יהיה זה מיותר  109.גלויהיותר בעקבותיה הינה 

 .העומדים בבסיסה של גישה זו ואת הביקורות המרכזיות כלפיה

וקריאה לריסונו  הפרדת רשויותהראשונה היא טענה של .  שלוש טענות מרכזיותבבסיס הגישה עומדות 

תי לא מבוטל לגישה זו כח מסור.  של הפיקוח השיפוטי בתחום הנתון לאחריותו הסוברנית של המחוקק

הטענה גורסת שהמדיניות לעניין העברת נטל ההוכחה הינה נגזרת של שיקולי .  במשפט האמריקאי

להגן על אינטרסים מסוימים ומן האיזון  עוצמההיא נגזרת מן ההחלטה באיזו .  אכיפת המשפט הפלילי

 .האינטרס החברתילבין ( תוך שמירה על מינימום חוקתי הכרחי)הדק שבין הערובות המוקנות לנאשם 

הוא הבוחר כיצד להגדיר את טיבה של התנהגות המגבשת .  הפרובינציה של המחוקק ,לפי הטענה, היזו

התערבות הרשות השופטת .  פטור או הקלה, באילו תנאים יינתנו הצדק, אחריות פלילית וכנגד זאת

ט ליישם את כוונת למקרים יוצאי דופן וחריגים וככלל שומה על בית המשפ במדיניות זו שמורה

לפי   110."המרובה מכיל את המועט" שביסוד הגישה הוצגה כדוקטרינה לפיה שנייההטענה ה.  המחוקק

כך הוא חופשי , היקפו וגדרו של האיסור הפלילי, כפי שהמחוקק חופשי לעצב כרצונו את טיבו, טענה זו

                                                           
107

 Stein , 17 ,72לעיל הערה:  "… the Court of Appeal in R. v Edwards resolved this difficulty syntactically by 

attributing crucial importance to the way in which the offence is drafted.  Linguistic patterns which included 

'except', 'unless' and the like, as well as sectional separation between offences and defences, have become 

disadvantageous to the accused.  In all such cases, his defence was classified as as 'exception' and so he had 

to carry the risk of non-persuasion". 
108

 Sundby , 417, 707לעיל הערה ;  Paul Roberts, The Presumption of Innocence:  In Search of Principle,  CRIM. 

L.R. 901, 927 (2005). 
109

ציינה השופטת ביניש שיקולים כגון מבנה המערך החקיקתי שבו מופיעה ההוראה , במסגרת השיקולים לעניין האבחנה
" חיצוניות. ..שרשרת הגנות"מבנה של , לשון החוק המורה מפורשות על העברת הנטל, ומיקומה של ההגנה במבנה זה

השופטת ביניש לא שללה אמנם את תחולת חזקת החפות ביחס לרכיבים .  לפסק הדין 402' עמ.  ועוד, ליסודות העבירה
גם ' הגנות'המאפשרת למחוקק להפריד בין יסודות העבירה ל, ייתכן כי שיטת חקיקה זו"ואף ציינה כי , שמחוץ לעבירה

באופן סימן  פסק הדיןאולם  . 403, שם".  אשר תתברר הסוגיה בהיבט החוקתיכתעמוד למבחן , באופן מלאכותי או שרירותי
 .לעיל 4הערה , כך עולה גם מפסק הדין בעניין פלוני  .ת משקל רב ביותר לאבחנה שהכתיב המחוקקתנכונות ל מפורש

110
הגישה ולביקורת  לסקירת .Ferry v. Ramsay 277 U.SW 88 (1928)מקורה של הגישה בפסיקת השופט הולמס בעניין  

 .20, 2לעיל הערה , ביין' נוקבת כלפיה ר
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לרבות , ות לפטור או לצמצוםגם לקבוע את התנאים לזכא והרי בידי, ואם כך, גם לסייגו או לצמצמו

התערבות שיפוטית , לפי טענה זו.  הטענה השלישית מוסיפה לקודמתה פן תוצאתני.  אופן הוכחתם

זאת משום שמלכתחילה .  בהחלטות המחוקק בהקשר זה עלולה לפגוע בנאשמים יותר מאשר לסייע

רות להתנות הגנות במציאות חוקתית שתמנע אפש.  אין המחוקק מחויב להכיר בהגנה או בהקלה

יימנע המחוקק מלעגן את ההגנות בדין ובכך ממילא תמנע מנאשמים , ידי הנאשם-בהוכחתן על

 .  פוטנציאליים ממילא האפשרות ליהנות מהן

הרי שקשה , אשר לטיעון הפרדת הרשויות.  התשובות לשלוש הטענות הללו מתבקשות מאליהן כמעט

עסקינן בערכי .  פסיקתו העקבית של בית המשפט העליון ליישבו עם המציאות החוקתית בישראל ועם

אינני מוצא כיצד . חשיפתו של אדם לסיכוני הרשעה ושלילת חירות:  הליבה שעליהם מגן חוק היסוד

בהקשר זה יוכל בית המשפט לבכר גישה פורמליסטית הסרה לבחירת המחוקק ולהימנע מהפעלת 

כל החלטה להעביר את נטל ההוכחה בראי עקרון  ביקורת מהותית הבוחנת את טיבה ומשמעותה של

ככל , טענת הסוברניות של הרשות המחוקקת נדחית מאליה.  ההגנה על חפים מפני הרשעת שווא

זאת בפרט כשלוקחים בחשבון קיומם של . שמכירים בקיומה של מגבלת ענישה חוקתית ודאונטולוגית

ים להביא את המחוקק להשתמש בטכניקה לחצים ציבוריים להגברת האכיפה ולחימה בפשיעה העלול

של " המובן החזק"הדיון בפרק השלישי ביסס את .  חקיקתית לעקיפת הערובות המוקנות לנאשמים

בהתאם .  של רולס "הצדק כהגינות"המחויבות להגנה על חפים מפשע בין השאר על מושגי תורת 

" עקרון החירות הפוליטית והאישית" - לתורתו של רולס הודגשה האבחנה בין עקרון הצדק הראשון

הסקתי שהעקרון הראשון מעניק חסינות מוחלטת מפני   111".עקרון ההבדל" -לבין עקרון הצדק השני 

ואין לו  זהו עקרון חוקתי שאליו כפוף המחוקק.  הרשעה לנוכח אפשרות חפות הגלויה בראיות

.  רת על מאזן השיקולים התועלתניהגוב, "במובן החזק"זו משמעות ההגנה . סוברניות לעקוף אותו

המשפיעים על רמת המחויבות להגנה על חפים שלגביהם חל העקרון  רבים לעומת זאת ישנם תכנים

 חופשבתחום זה קיים תחום נרחב של (.  ורמת ההגנה)המחייב הקצאת שוויונית של זכויות , השני

 הנתלהגורף הטיעון ה . ההרשאי לנקוט באיזונים ולהתאים את האמצעים לצרכי החבר למחוקק

.  הזו שובהמן האבחנה הח נכשל בהתעלמותמחוקק ה לשסוברניות הרשויות וההפרדת בעקרון 

האם העברת נטל ההוכחה ביחס ליסוד השלילי או ההגנה  :האבחנה הדרושה היא בהכרח מהותית

עקרון החירות אם כך אז העברת נטל ההוכחה עלולה לפגוע ב? מותירים אפשרות גלויה לחפות מהותית

   .הפוליטית האישית

בהסבירו  112,ביין' השיב בכשרון רב ובאופן משכנע פרופ" המרובה מכיל את המועט"טענה לפיה ה כלפי

עמדה קיצונית שיש בה כדי לאיין כמעט לחלוטין את התועלת שבהכרה בחזקת החפות "כי מדובר ב

 113:הטעמים לכך".  יסוד חוקתית-כזכות

חורין -אין המחוקק עוד בן, היסוד-כאשר מדובר בחקיקה פלילית שלאחר חוק, ראשית"

בהינתן שכל עבירה , לחוקק עבירותו לעצב את יסודותיהן ואת הסייגים להם כרצונו

הרי , (הפרטיות וכולי, הקניין, הגוף, הכבוד, החירות)יסוד -פוגעת מעצם טיבה בזכויות

ובעיקר אסור שלא תהיה לתכלית , קת ההגבלההיא עצמה צריכה לעמוד במבחני פס

                                                           
111
 .עילפרק השלישי לל 772-720טקסט נלווה להערות ' ר 
112
 .20, 2לעיל הערה , ביין 
113
 .27, שם 
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הוא מעל , פליליים-להבדיל משימוש באמצעים חוקיים לא, ראויה או שעצם קיומה

כך שלא תמיד יהיה תוקף לטיעון כי .  הנדרש כדי להגן על אינטרס חברתי מסוים

' רק'המחוקק היה יכול לקבוע הוראה מהותית חמורה יותר במקום קביעת כלל הנוגע 

, חזקת החפות היא בבחינת עקרון עצמאי הפועל במישור הדיוני, שנית.  ל השכנועבנט

 ".ואין בהכרח זיקה בינו לבין החמרה או הקלה במישור המהותי

, בתנאים מסוימים, כאשר בוחר המחוקק להעניק.  אנאלוגיהבאמצעות  שנייהביין המחיש את הטענה ה

, החוקהרי מרגע שחוקק , (או הענקת סובסידיה הביטוח הלאומי, למשל בתחום המס)הטבה לאזרח 

כאשר גם קל וחומר שכך .  ב"כיולהיעדר שרירות ואפליה ו, הפעלתו כפופה לעקרונות המשפט המנהלי

אין בידי , מרגע שעוגנה הזכות המהותית.  המחוקק קובע תנאים לאחריות פלילית או לפטור ממנה

עם גם גישה זו מתיישבת   114.מנה כאוות נפשוהמחוקק חופש מוחלט לקבוע את התנאים ליהנות מ

הגנה על חפים בהתאם לעקרונות השוויון וההגינות החולשים על חשיפתם של המחויבות ל ניתוח

חולשתה הטרמינלית של הטענה בכך שהיא .  רקין ושטייןואזרחים לסיכון הרשעת השווא לפי דב

חשוב להדגיש .  וקק בהגנות ובהקלותהכרה של המחלבכל הנוגע רמה גבוהה של שרירותיות  אפשרתמ

ההכרה בהגנות מבוססת על .  ליבו של המחוקק-טובהנובעת מ" טובה"נות איננה בבחינת ההכרה בהגש

בהחלת  overkill -לצורך להימנע מ מודעות היא מבטאת. שיקולים מהותיים של אשמה ושל מידה

על שיקולי צדק והגינות היא מבוססת על מגוון התוצאות השליליות הנלוות לכך ו, הסנקציה הפלילית

 .  המחוקק ו שלשלנגד עיני

 בחירההמחשבה לפיה עומדת בפני המחוקק  . שאת כלפי הטענה השלישית אף ביתרתשובה זו תקפה 

ראויה להידחות  הטענה.  פעמים רבות פשוט איננה נכונה ,בהגנה או לא להכיר בהאם להכיר  חופשית

הנמקת הפסיקה של בית הלורדים .  begs the question, שבכל הכבוד זהו סוג טענה.  בנוסחה הגורף

בתיק זה נקט הלורד בינגהאם בפעולה לוגית .  ק בהקשר זה דוגמה חשובהיכולה לספ Sheldrakeבעניין 

הכוללת יסוד " הגנה"הוא התבונן על העבירה הפורמלית של חברות באירגון במנותק מן ה  115.פשוטה

הוכחת -ומצא שאי( השתתפות בפעילות הארגון בתקופה הרלוונטית-אי)אשם שלילי שהוכחתו על הנ

 a person who is":  משמעה נטילת היסוד הפלילי מן העבירה, היסוד שהוגדר בהגנה כיסוד שלילי

innocent of any blameworthy or properly criminal conduct may fall within section 11(1)".   לעתים

חזקה על המחוקק שלא היה מחוקק עבירה פלילית . איננה דיספוזיטיבית" הגנה"רה בקרובות ההכ

חופש הבחירה של כי ניתוח זה מעלה .  חברתיות והצדקה לענישה-אנטי, שאין גלומים בה פגם מוסרי

.  הגנות מתקיים לאמיתו של דבר רק ביחס לסוג מסוים ומצומצם של הגנות הגדרתן שלהמחוקק לעניין 

 -מנסל, ינטרינזי לפליליות המעשהאהכוללות יסוד הקשור באופן הדוק ו" הגנות"שמדובר ב כל אימת

" בחירה"הרי שיסוד ה, הגותנת ההתלעצם ההצדקה של עניש וא" האשמה המוסרית"להתגבשות , ריאה

הכרה בהגנה משמעה ענישת מעשים שאינם ראויים לענישה -אי. של המחוקק הינו מוגבל ביותר

 .  בחופש הפרט או בתחומים חברתיים וכלכליים אחרים והתערבות יתר

יותר .  לביקורות מכל עבר, ה פרשנית פרגמטיתתפיסכ, בספרות המשפטית זכתה הגישה הסינטקטית

ההבדל בין יסודות העבירה מחד ".  "ליזם סטריליאפרוצדור"גישה כהמכל הודגש הטיעון המאפיין את 

                                                           
114
 .27-22, שם 
115
 Sheldrake v DPP , 40-47פסקאות , 12לעיל הערה. 
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הבחירה בטכניקה "  116.אנקר' גרס פרופ" שבנוחות ונוהג בלבד הוא ענין, לדברים שבהגנה מאידך

להעמידו כהגנה או כסייג , או לחלופין, חקיקתית לפיה יש לכלול יסוד כלשהו כחלק מהגדרת העבירה

, של כל עבירה, כל הגדרה  117.ביין' פרופ הסביר" היא שרירותית לחלוטין, שמחוץ להגדרת העבירה

מבלי שמשמעות , (ולהיפך)אופן שההגנה תיכלל בתוך העבירה גופא ב, בקלות, ניתנת לניסוח מחדש

גם   118.הבהיר גם שטיין, ובאופן המדגים את שרירותיות הגישה, האיסור הפלילי ביחס להגנה תשתנה

 statutory drafting" -בתיוגה כ, האבסורד שבגישה שבט ביקורתם כלפי כולא חסוהאסטרט אלן 

lessons" ,"meaningless formalism" ,"elevation of form over substance".119   הגישה הפורמליסטית

באימוץ גישה , חמור מכל.  אחידות-היא מייצרת חוסר קוהרנטיות וחוסר . מהווה גם פתח למניפולציה

חרף קיומו של  של נאשמים מימושו של עקרון ההגנה על חפים מפשע ולהענשתם-זו מתקיים סיכון לאי

 .ולשאלה אם דבק במעשיהם פגם פלילי ומוסרי המהותית אשמתםספק מאובחן ביחס ל

 "כל-חזקת חפות חולשת"גישת   6.6.6.6

הגישה הדוגלת בפירוש המרחיב ביותר לתחולת המחויבות  מצויהגישה הסינטקטית בקצה השני מה

כהמשך ישיר לביקורת על הגישה  Expansive Proceduralism.120 -גישה זו מכונה כ. הראשונה

לבין ( אלמנטים פוזיטיביים" )יסודות העבירה"הטענה המרכזית הינה שהאבחנה בין , הסינטקטית

בוודאי בראי עקרון ההגנה מפני , הינה חסרת עיגון מוסרי כלשהו( כאלמנטים שליליים" )יסודות הגנה"

 :Drippsעמד על כך .  הרשעת שווא והזכות להליך הוגן

"In light of the connection between the reasonable doubt rule and the due process 

legality principle, the distinction between elements and affirmative defenses appears 

untenable;  the risk of unjust conviction is no less urgent in the context of affirmative 

defenses.  Neither deference to historical practice nor concern for legislative flexibility 

can justify the judicial distinction".
121

 

עובדה  חל לגבי כלהוכחת האשמה מעבר לספק סביר  עקרון Expansive Proceduralism -לפי גישת ה

וזאת ללא אבחנה בין יסודות , אחריות פלילית ומידתה הטעונה הוכחה שיש בה כדי להשפיע על ייחוס

   122.הגנות ואף גורמי ענישה, עבירה

הרי שגם בה , חרף עדיפותה הברורה של גישה זו בראי עקרון ההגנה על פני גישת האבחנה הסינטקטית

 דבר אחד הוא לומר שאין המחוקק חופשי להגדיר ולהתנות סייגים והקלות באופן.  מתגלים חסרונות

אולם דבר אחר לחלוטין הוא לומר שלעולם אין , חיצוני לעבירה כאוות נפשו ובהיעדר פיקוח מהותי

האתגר הוא להציע אמות מידה לאבחנה בין סוגים שונים .  ביחס לכל נסיבה, ת כןהמחוקק רשאי לעשו

                                                           
116
 . 297, 3לעיל הערה , אנקר 
117
 .71, 2לעיל הערה , ביין 
118
 Stein , 417' בעמ, 72לעיל הערה. 
119
 Allen and Hastert ,772 ,24 לעיל הערה. 
120
 Sundby , 474, 707לעיל הערה. 
121
 Donald A. Dripps, The Constitutional Status of the Reasonalbe Doubt Rule,  75 CAL. L. REV. 1665 (1987). 
122

 Sundby , העברת נטל ההוכחה אל שכם הנאשם תתכן , לגישתו של ביין.  2לעיל הערה , גם ביין' ר ;474, 707לעיל הערה
 העברה שלכ יש לפרש הוראה המטילה את נטל ההוכחה על הנאשםכאשר ברובם המכריע של המקרים , בכפוף לנימוק מיוחד

" ימוקים מיוחדים או יוצאי דופןנ"ביין מותיר פתח צר להכרה ב.  להבדיל מנטל השכנוע הסופי ,נטל הבאת הראיות בלבד
 .תנאי פסקת ההגבלה ולדרישות התכלית הראויה והמידתיות בפרטטל ההוכחה בכפוף לנשבגינם ניתן יהיה להעביר את ה
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בינן לבין על יסוד טיבם של סיכוני המשגה הנובעים מהעברת נטל ההוכחה לגביהן והזיקה ש, של הגנות

כל אחד ואחד מן הנימוקים ששימשו לדחיית הגישה הסינטקטית מתאפיינים , למעשה. מושג החפות

.  בכך שהם אינם מחייבים את אימוצו של הפתרון ההפוך השולל כל אפשרות להעברת נטל ההוכחה

חוקק או על כוונת המ, פורמליסטית-העובדה שאין לבסס את העברת נטל ההוכחה על פרשנות לשונית

, בדומה.  אין משמעה שלא יתכנו מצבים בהם העברת הנטל ניתנת להצדקה מבחינה מהותית, גרידא

פיה מרגע שבחר המחוקק להעניק -על, כעקרון כללי" המרובה מכיל את המועט"לטענה כי  התשובה

המקובלים ואין הוא רשאי לנקוט לגביהם " כללי המשחק"כפופה הזכות המהותית ל, פטור או הקלה

אין משמעה שלעולם לא יוכל לכלול התניה להקלה אפשרית שאיננה מתחייבת , התניות כאוות נפשו

החלטת המחוקק לזכות אזרחים : הבהרה זו נכונה גם ביחס לאנאלוגיה שבה נקט ביין.  מאליה

מפלה או מנוגדת , ולו שרירותית, בהטבות במישור האזרחי אמנם אינה מאפשרת נקיטת כל התניה

אך אין משמעות הדבר שלא יוכל להתנות את הזכאות להטבה בתנאים סבירים , שפט המנהלילכללי המ

:  הינו מורכב יותר, האתגר לכן. ההגיון והמידתיות, העומדים במבחני התכלית הראויה, ושוויוניים

לאתר אמת מידה שעל בסיסה ניתן לאבחן בין הוראות המעבירות את נטל השכנוע באופן הפוגע בחזקת 

לבין הוראות המעבירות , אדם חף מפשעסיכון אמיתי להרשעת  בהחלתסובסטנטיבית מבחינה ות החפ

להנמקה בעניין  גם לגבי התשובהרציונאל דומה חל .  סיכון שכזה מבלי לייצראת נטל השכנוע 

Patterson  .את האפשרות להתנות ( או שתגביל)את הטענה לפיה מציאות חוקתית שלא תאפשר  תיביקר

קרי , "הכל או כלום"הכרה בהגנה בכך שהנאשם יוכיח את נסיבותיה תחייב את המחוקק בבחירה של 

אם להכיר בהגנה " בחירה"שה טענתי.  ודה לה או לא להכיר בה כלללהכיר בהגנה כשחזקת החפות צמ

באופן אינטרינזי פליליות , ביחס להגנות הכוללות יסוד שבו עצמו גלומים, פן אמיתיבאו, איננה קיימת

שלעולם לא תהיה בידי אך שוב אין משמעות הדבר . או יסוד הפגם המוסרי, המנס ריאה, המעשה

פתיים והנכונות להכיר בפטור או הקלה ללא זיקה יהמחוקק בחירה לעניין איזון האינטרסים האכ

שיש מקום להבחין בין הגנות בעלות זיקה  המסקנה היא. לת החפות המהותיתלשאאינטרינזית 

לגביהן נתון בידי שו, לבין הגנות שאינן משליכות על שאלת הפליליות כשלעצמה, סובסטנטיבית לחפות

היכן שבחירה זו (.  מלא או חלקי)המחוקק חופש רחב יחסית לקבוע אם להכיר באפשרות לפטור 

אינני מוצא טעם לשלול מן המחוקק את הסמכות להתנות , נות של שוויון והגינותובכפוף לעקרו, קיימת

 .  את ההנאה מהפטור בהוכחת הזכאות לו לפי מאזן הסתברויות

 קונקלוסיביים-משנה בלתיומבחני שיקולי המדיניות , גישת האיזונים  6.6.6.6

לו מתבטא ביצירת מעין גישת בין שתי גישות הקיצון הל" פתרון ביניים"השיפוטי למצוא  ניסיוןה

במשפט  שיש לה ביטוי, גישה זו.  תיה הנורמטיבייםביניים שלישית שאיננה קוהרנטית ועקבית ביסודו

, קונקלוסיביים כשלעצמם-בלתי, עזר-ית סדרה של מבחנייהישראלי ובמשפט האנגלי מתאפיינת בהתוו

נטל השכנוע לעניין תחולתה של הגנה כבסיס לאבחנה אימתי נכון לפרש הוראת חוק באופן המעביר את 

גישת ביניים זו נסמכת על .  ואימתי אין לקבל פירוש זה, אל שכם הנאשם ולאשר את חוקתיותה

המבנה , מטריה החקיקתיתבהתחשב ב הוק-של שיקולי מדיניות משפטית אד ועל יישומם" איזונים"

ם גישה זו אינה מבוססת על ג .ב"כיוחומרת העבירה ו, שיקולי נוחות או יכולת ההוכחה, שלה

 .  סובסטאנטיבית-קלאסיפיקציה תורתית

ביניים -המאמץ השיפוטי להתוות גישת. כלפי הדין הנוהג מצוי מרכז הכובד של הביקורת שליבנקודה זו 

היא שאלת , עקרונית הצריכה להנחות את הניתוח-גמישה התממש כסטייה מן השאלה החוקתית
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השאלה היא אימתי ניתן . משגה מוגברים על שכמו של הנאשם ההצדקה המוסרית להטלת סיכוני

להצדיק קביעת ממצא עובדתי לחובתו של נאשם בפלילים כאשר מתקיים ספק מאובחן וסביר לגבי 

יה ימבחינת אופ, גישת הביניים הנקוטה בפסיקהלשתי מגרעות בולטות  שישנן. הטענה שבמחלוקת

מתווה לבין  גישההעזר והשיקולים שה-ה בין מבחניבכך שאין זיק, ראשית: והצידוקים שבבסיסה

גישת הפסיקה מבכרת שיקולי .  השאלה המוסרית החולשת על הקצאת סיכוני המשגה במשפט הפלילי

הגנה על חפים ל ן המחויבותלספק הצדקה לסטייה מ, הגדרתית, שאינם יכולים, נוחות ויעילות, מדיניות

, במובנו החזק, יקולים שאותם מיועד עקרון ההגנה על חפיםאלו בדיוק הש:  ההיפך הוא הנכון.  מפשע

מן הפסיקה ניתן לדלות אוסף של שיקולים שאינם מתאגדים לכדי רעיון מסדר ברור ובעל , שנית.  לרסן

מזל "חלקם נסמכים על היבטים של , "(נוחים" -ובעיקר  )חלקם נראים כמעט אקראיים .  משקל חוקתי

לנוכח היעדר היכולת לבסס עליהם הצדקה קונסיסטנטית , ם את עצמםוחלקם פשוט מביסי, "ראייתי

טענה זו תתבהר  מתוך בחינת מבחני העזר שהותוו בפרשת .  להטלת סיכוני המשגה על שכם הנאשם

 :מאז רוזוב והמיושמים בפסיקה

הנימוק השגור והמקובל להצדקת העברת נטל   - מידע המצוי בידיעתו הבלעדית של הנאשם .א

השכנוע על יסוד הנחה כי המידע הנדרש להוכחה מצוי בידיעתו הבלעדית של הנאשם או כי לנאשם יהיה 

במקרים .  נימוק זה לוקה בהיעדר אבחנה בין שתי קטגוריות של שיקולים ראייתיים. קל יותר להשיגו

ן ניתן לטעו, אך לא בפני התביעה, ש בפני הנאשםשבהם יש טעם ממשי להניח שהמידע הדרוש נגי

נלווים .  חובה זו איננה טכנית גרידא  123.אל שכם הנאשם ראיותההבאת  נטלשמוצדק להעביר את 

לרבות האפשרות , וכוחן לעורר ספק, משקלן, אליה השיקולים המקובלים לעניין הערכת הראיות

מעוררת  נטל השכנועהעברת   124.לואןרלוונטיות במההבאתן של הראיות -להסיק מסקנות מאי

במונחי    125.הקצאת סיכוני המשגה לנוכח הראיות הקיימות: קטגוריה אחרת לחלוטין של שיקולים

או השלישית 9ו שנייהלבין המחויבויות ה" המחויבות הראשונה"קיים עירוב שגוי בין , העבודה הנוכחית

נתונות יותר  אכן השתיים האחרונות(.  תאפיסטמי-המחויבות הפרוצדוראלית והמחויבות הראייתית)

המחויבות  .לרבות שיקולי עלות, לאיזונים תועלתניים ולהתחשבות בצרכים הוכחתיים מעשיים

 .אמורה להיות מוגנת מפני כרסום לנוכח שיקולים מעין אלה ,לעומת זאת, הראשונה

 אמנם ,ם דגששבפסיקה מו - ב"כיוכוונת המחוקק ושיקולים , מבנה החקיקה, לשון החקיקה .ב

בכלל זה .  ונלמדת מאלכפי שהיא מבנה החקיקה וכוונת המחוקק , על לשון החקיקה ,קונקלוסיבילא 
                                                           

123
 .23, 2לעיל הערה , ביין 
 הלא זו בלבד שאין הצדק[ כשמידע מצוי בידיעתו הבלעדית של הנאשם]במקרים אלה "טיעונו של השופט חשין לפיו  124

עניין " )אמת-יספק עצמו בקטעי קאלא שהכבדה עליו בנטל ההוכחה תהווה תמריץ כי יגלה את כל האמת ולא ר, להקל עמו
במסגרת בחינת העמידה בחובה המשנית להבאת הראיות והערכת השאלה אם  מלא מקבל ביטוי,  (927, 9לעיל הערה , רוזוב

באופן המאפשר הרשעה במצב של ספק  , השימוש בטיעון כהצדקה להעברת נטל השכנוע.  הצליח הנאשם לעורר ספק סביר
 .מתחייב-שייך או בלתי-נראה כבלתי

125
 It would also be a grave mistake to deviate from the ordinary": של הלוגי שבטיעוןעל הכשטיין עמד באופן רהוט  

burden and standard of persuasion in respect of defences merely because it is easier for the defendant to 

establish them…the argument that the forensic ease and convenience of the parties involved should have an 

effect on the distribution of the risks of error is based on a logical fallacy, viz. the failure to distinguish 

between the burden of producing evidence and the burden of persuasion.  The first burden has nothing to do 

with the distribution of the risks of error, a function which exclusively belongs to the second type of burden, 

and it is the imposition of the evidential burden only that can be motivated by the parties' forensic 

opportunities such as access to evidence and holding of information.  The mere fact that one party to the 

proceedings holds a relevant information or has a far better access to material evidence does not support the 

view that he must carry the risk of non-persuasion in relation to this evidence or information.  Thus, once he 

produces his evidence for examination at the trial, his advantage evaporates and cannot be used against him 

any further"  .Alex Stein, Criminal Defences and the Burden of Proof, 28 COEXISTENCE 133, 136-7 (1988). 
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ליסודות העבירה או העבירות ' החיצוניות', 'שרשרת הגנות'של ... מבנה חוק"נמנתה גם אינדיקציה של 

על כל , חוזרת בדלת האחורית גישת האבחנה הסינטקטית, הנה כי כן  126".שביחס אליהן נקבעו

הוא עשוי לכלול " חיצוניות"והרי גם כאשר המחוקק נוקט בטכניקה של סדרת הגנות .  הבעייתיות שבה

לא ברור כיצד ומדוע אמורה אינדיקציה זו לסייע   127.ביניהן הגנות שנוגעות במהותן למהות האיסור

כשאין היא , המשפט הפלילי הותית הבאה לממש ולשמר את ערכי היסוד שלביישומה של אבחנה מ

 .מליסטית ואת גישת האבחנה הסיטנקטיתדבקות פורמגלמת אלא 

וכי לעניין , הצהרות לפיהן העברת נטל השכנוע מהווה חריג לכלל - העברת הנטל כחריג לכלל .ג

אך אין בהן תוכן .  הינן כמובן ראויות, "משנה זהירות"יישומה של פרשנות כזו על בתי המשפט לנהוג ב

אין בידי בתי , בהיעדר קלאסיפיקציה מהותית קוהרנטית.  ממשי בתור אמת מידה לסיווגה של הגנה

התוצאה המעשית ".  חריג"לבין ה" כלל"כלים המאפשרים לאבחן בין ה, המשפט ואין בידי המתדיינים

וג באופן כמעט גורף כל הגנה שאיננה סייג הפסיקה נוטה לסו, היא שחרף ההצהרה בדבר הזהירות

 .באופן המחיל את נטל השכנוע על הנאשם

שיקולים הנוגעים לתחום הספציפי שאותו מסדיר החיקוק  -התחום שאותו מסדירה החקיקה  .ד

מורכבות האכיפה , ('התעבורתי וכד, הפיסקלי, תוך התייחסות מיוחדת לתחומים כגון התחום הכלכלי)

פותחים פתח רחב ליישומם של  128,ורמת הענישה הנמוכה יותר הנהוגה בהם מאידך, במסגרתם מחד

כפי , ככל שמסיקים. לכרסום בעקרון ההגנה, הוק-או שיקולי נוחות הוכחתית אד, שיקולי מדיניות

מידת ענישה והרחבת תחולתו של הדין , ששיקולים כגון מורכבות האכיפה, שמציע הניתוח בעבודה זו

אזי קשה להצדיק את הסטייה , הים את המחויבות להגנה על חפים מפני הרשעת שוואהפלילי אינם מק

הטעמים הנורמטיביים הם זהים לאלו שנדונו בפרק . מן המחויבות הראשונה לנוכח שיקולים אלו

הכלל המחייב הוכחתה של אשמה פלילית מעבר לספק . ההצדקות המוסריות להגנה על חפים בהרחבה

עשיו להצדיק , בעייתי ככל שיהיה, כי קושי אכיפתי או הוכחתי: מחשבה זה בדיוק סביר נועד למנוע קו

 .  סטנדרט ההוכחהויתור על 

מבחן  - איזון בין המשקל היחסי של האינטרס הציבורי והאינטרס הפרטי בנסיבות העניין .ה

ליישומם של הפרוץ , העזר הקורא לאזן בין המשקל היחסי של האינטרסים המתנגשים הינו מבחן עמום

חומרת , קשיי אכיפה, כגון אינטרס ציבורי מוגבר - סוג זה של שיקולים. הוק-שיקולי מדיניות אד

ומושכים לכיוון החלשת הערובות שנועדו להגן על חפים מפני  לעתים קרובות קיימים -' העבירה וכד

.  אמור להיות חסין מפני רדוקציה תועלתנית שכזו מעמדה של המחויבות הראשונה.  הרשעת שווא

הנכונות להצדיק את העברת נטל ההוכחה לאור שיקולים אלו חותרת תחת עצם ההכרה במגבלת 

הגישה .  אינטרסיםלשיקולי מאזן " בדלת האחורית"תוך הכפפתם , הדאונטולוגית, הענישה החוקתית

 .   נה על חפיםלעקרון ההג" מובן החזק"סותרת במישרין את ההכרה ב

, הצדק -ביחס לכל הגנה .  נימוק זה נוטה לערב בין שיקולים ראייתיים לשיקולים של מהות, מעבר לכך

קיימות באופן תיאורטי שתי דרכים נבדלות לשלוט על היקף תחולתם והאפשרות  -פטור או הקלה 

הפרשנות היוצקת : יתהאחת היא דרך המלך ליישומה של מדיניות שיפוטית נורמטיב.  להסתמך עליהם

ואת תנאי הסף המהותיים להכרה , את גדריה, מבהירה את מהותה -תוכן בהגנה עצמה וביסודותיה 

                                                           
126
 .דינה של השופטת נאור-לפסק 70פסקה , 4לעיל הערה , עניין פלוני' ר  ;402 ,9לעיל הערה  ,עניין רוזוב 
127
 .לעיל 12ש  "בטקסט הנלווה לה, Sheldrake v DPPעניין ההמחשה בדיון ב' ר 
128
 .21פסקה , שם' לעניין חומרת הענישה כשיקול רלוונטי לעניין העברת נטל השכנוע ר 
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הינה בעיצובם של הכללים הראייתיים ובפרט של הנטלים הראייתיים , לכאורה, שנייההדרך ה  129.בה

לא , ולפיכך, לי ההוכחהאני סבור שחשוב לשמר אבחנה זו בין המהות לבין כל.  לעניין הוכחת ההגנה

הפסיקה .  הוק של נטלי ההכרעה בפלילים-ראוי שאיזונים ושיקולי מדיניות ישמשו כנימוק לשינוי אד

התוחמת את היקף תחולתם של הסייגים לאחריות פלילית  מהותיתשל פרשנות  בדרך זואכן נקטה 

זאת מבלי לחרוג מעקרון   .ותנאי התחולהתכליתית וקפדנית של היסודות באמצעות הגדרה , באשר הם

 .ההנאה מהספק

אינני יודע כיצד תתפרש ההפניה אל   - עקרונות היסוד של שיטת המשפט ושיקולי מדיניות .ו

. עקרונות היסוד של שיטת המשפט בדרך אחרת זולת חידוד מעמדה של מגבלת הענישה הדאונטולוגית

בהירה את חוסר הקוהרנטיות של גישה כריכתם של עקרונות היסוד של השיטה עם שיקולי מדיניות מ

באופן המאפשר לכאורה להצדיק כל פרשנות , המתגלה כשעטנז של שיקולים המושכים לכיוונים שונים

 .  במקרה נתון

 Huntאת ההתפתחות שחלה בפסיקה האנגלית מאז הלכת שוב אדגיש , לסיום סקירת הגישה השלישית

גם את הדין האנגלי מאפיינת גישה הנוקטת בסדרה של מבחני משנה , אמנם  Sheldrake.130ועד להלכת 

קונקלוסיביים ובכל זאת מסתמן בפסיקה צעד משמעותי לכיוון העדפתן של אמות מידה -בלתי

נפסק שהעברת נטל ההוכחה לא תתאפשר היכן שההגנה נשענת על יסוד שבו , כך למשל.  מהותיות

ת העבירה בהשמטת האלמנט המעוגן בהגנה החיצונית מוליכה ריאה או כאשר בחינ-מותנית המנס

אף )ביטוי מסוים לגישה זו  131.למסקנה שהיא עשויה לחול על התנהגויות שאינן בהכרח פליליות

 132.מצוי בפסק הדין בעניין פלוני( שביישום שגוי לדעתי

 "פטור"להגנות מסוג " הצדק"בין הגנות מסוג  האבחנה  6.6.6.6

בראי עקרון ההגנה על  ,הנבדלים זה מזה מציעה בסיס מושגי לאבחנה בין סוגי הגנותהגישה הרביעית 

בין   133.בדרגות שונות של פיתוח ומורכבות, ידי מספר מלומדים-הגישה הוצעה על. חפים מפשע

" הצדק"הקורא לאימוצה של אבחנה סובסטאנטיבית בין הגנות מסוג , נמנה שטיין המצדדים בגישה

                                                           
129

" ההצדקה"של השופט חשין להגנת  ה מצויה בהתייחסותפרשנות המהותית המצמצת את גדרה של ההגנהמחשה נאה  
מסקנה כי -פירושו הראוי של החוק חייב להוליכנו אל:  "... וזאת ללא קשר לשאלת נטל ההוכחה, ביחס לשימוש במידע פנים

מהותית לביצוע ' הצדקה'מקרים שבהם עשויה שתקום , שבנדירים-נדירים, שבחריגים-הגנה זו נועדה למקרים חריגים
דופן לביצוע -רק במקרים שבהם ניתן למצוא הצדקה אובייקטיבית יוצאת.  פנים-עיסקה אף שבידי המבצע מצוי מידעה

בהחלט ניתן להציב , ביחס לרובן של ההגנות  .937, 9לעיל הערה , עניין רוזוב".  ולא אחרת, רק כך;  תעמוד ההגנה, העיסקה
בדרך זו ניתן לדעתי להתמודד .  וטל על הנאשם להביא ראיות לגביהןהנסיבות שמ :תנאי סף מהותיים לתחולתה של ההגנה

בהתייחס לעבירה של " המטרה הכשרה"דוגמה נוספת הינה יסוד .  רחבות מדי" פרצות"עם רובם של החששות ליצירת 
שבה " המטרה הכשרה"ניתן להגדיר באופן קפדני וצר את , במקום להעביר את נטל ההוכחה אל שכם הנאשם. החזקת סכין

 .  מבחינה מהותית, יהיה בית המשפט להכירנכון 
130
 .לעיל 72-27טקסט הנלווה להערות ' ר 
131
 .שם 
132

', שכיחה ונפוצה, חוקית'לא אוכל לקבל את טענת המבקש לפיה החזקת סכין הינה התנהגות :  "השופטת נאור קבעה 
יש להסכים גם עם טענת המשיבה לפיה .... ברשות הרבים -וזאת בייחוד בשים לב לנסיבות החזקתה לפי לשון העבירה 

אלא גם , עשויה להתרחש לא רק כאשר נעשה בסכין שימוש פסול, פגיעה בערך המוגן הטמון בעבירה בדבר החזקת סכין
נה של השופטת די-לפסק 71פסקה , 4לעיל הערה , עניין פלוני. "מעצם החזקתה בכל מקום שאינו ביתו או חצריו של אדם

חברתית הראויה -מגבשת את ההתנהגות האנטי, ולא מטרת שימוש בה, עצם נשיאת הסכיןכי הדברים נועדו להדגיש .  אורנ
מתיישבת עם הטלת " למטרה כשרה"אם נשיאת סכין :  המהלך הלוגי החסר הינו התמודדות עם השאלה ההפוכה.  להפללה

מוטב היה שממחישה צגה זו ה.  חף מפשע לכל דבר וענייןאו שמא היא עלולה להוביל להרשעת אדם , האחריות הפלילית
וזאת , "מטרה כשרה"טענת ם להכרה בילהתמודד עם הסוגיה באמצעות פרשנות מצמצמת וקפדנית ביחס לתנאים המהותי

 .קצאת סיכוני המשגה וההגנה ולסטות מהמחויבות הראשונההאסטרטגיה של ה לזנוח את צורך מבלי
133

לבין " את האיסור שבו, הקובעים את הפליליות שבעבירה"אבחנה בין מרכיבים , אנקר הציע לנקוט לעניין נטל השכנוע 
הצעתו זכתה לביקורת .  291 ,3לעיל הערה , אנקר".  אלה הקובעים את התנאים לאחריות עושה העבירה עבור מעשהו"

 .לעיל 3הערה , קרמניצר' נוקבת של פרופ
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להעמיד את האבחנה בין סוגים שונים  ניסיוןעיקר תרומתה של הגישה מצוי ב  134".ורפט"להגנות מסוג 

הצעתו של שטיין רלוונטית במיוחד לתיזה של העבודה .  ת על פרמטרים מוסריים וקוהרנטייםשל הגנו

  .היא קושרת בין סוגיית העברת נטל ההוכחה לבין מהותה של המחויבות הראשונהמאחר והנוכחית 

הגינותו .  יןידבורקין ושט, גישותיהם של רולסל התאםב המחויבותהמובן החזק של  משגתהזכיר את א

, של המשפט הפלילי איננה נבחנת במניעה מוחלטת של הנזק המוסרי המיוחד הטמון בהרשעת שווא

על החשיפה לסיכון הרשעת השווא חולשים .  אלא בטיבה של החשיפה של נאשמים בפני סיכון זה

זכות של כל אדם למידה שווה של כבוד ודאגה מונעת משיטת המשפט .  וויון והגינותעקרונות של ש

ת משגה ממשית לנוכח העברת נטל אפשרוכל שכן ל)לחשוף אותו לסיכון מודע ומאובחן להרשעה שגויה 

וודאות -נמנעות הנובעות מפעולת השיטה בתנאי אי-טעויות בלתילזאת להבדיל מן הסיכון (.  ההוכחה

תלויה -החסינות מפני הסיכון מן הסוג הראשון הינה בלתי. כאשר אין הספק גלוי וממשי, יתהרנטנאי

 .ואיננה ניתנת לרדוקציה תועלתית

על שיקולי תועלת או  הרי שהעברת נטל השכנוע אל שכם הנאשם אינה יכולה להיות מבוססת, אם כך

ג החפות ולעקרונות ההגנה רק על יסוד אבחנה בעלת זיקה למושאלא , אכיפתית-מדיניות משפטית

המשמעות היא שהעברת נטל ההוכחה יכולה להיות מעוגנת אך . השוויונית בפני הסיכון להרשעת חף

שטיין גורס "(.  היעדר האשמה"או " )טענת החפות"ורק על יסוד אבחנה הנוגעת לטיבה ומהותה של 

 "הגנות פוטרות"של נבדלים המוסריים ה םשניתן וראוי לעגן אבחנה כזו על בסיס זיהוי המאפייני

(excuses) הגנות מצדיקות" עומתל "(justifications).
 135  

לעומת סייגים , ישנם סייגים והגנות בעלי זיקה ממשית לשאלת הפליליות של המעשהש הגישה מדגישה

מתוקף שלוש רמות חילופיות ( לפחות)נאשם עשוי לטעון לתוצאה מזכה במשפטו .  והגנות שאינם כאלה

יסוד הפיסי ה :הרובד הראשון מתייחס לאלמנטים המגדירים את העבירה כפשוטם. של טענות

אין מחלוקת לעניין תחולת , ברובד זה. בעובדות הנטענות כלפיו כאשר הנאשם כופר ךכ  .יהנפשהיסוד ו

שקיימת מניעה להעברת נטל השכנוע " הגנות"ישנן .  של דרישת השכנוע מעבר לספק סביר" כלל הזהב"

.  שהן מתייחסות לאלמנט פיסי או נפשי שהינו אינטרינזי להסקת הפליליות של ההתנהגותכיוון , לגביהן

 רק לכאורהמעורבותו של נאשם בהתנהגות המתויגת כפלילית עשויה להיות פלילית , שנייהמה הבר

(prima facie criminal).136  לא מתקיימת אבחנה .  לפעול כפי שפעל הצדקהיתכן שהיתה לנאשם עדיין

" פלילית לכאורה"מוסרית תקפה בין אדם שנדרש לנקוט בהגנה עצמית דחופה והתנהגותו סווגה בכך כ

הפעולה .  לבין אדם שישב בביתו ולא פעל כלל( ההצדקה והלגיטימיות לפעולתו)טרם ההכרה בהגנה 

, אם כך.  לא לעתים כהתנהגות ראויה לשבחא, בהגנה עצמית נתפסת לא רק כניטרלית במובן המוסרי

יש להטיל על , והנאשם מציג ראיות לגביה, שמתעוררת טענה ממשית לתחולתה של הגנה מצדיקהכ

יורשע הנאשם חרף , שאם לא כן.  התביעה הכללית את החובה לשלול את הטענה מעבר לספק סביר

טענת הגנה ברמה השלישית נובעת מכך .  קיומו של ספק מאובחן וגלוי ביחס לפליליות של התנהגותו

האחריות   .במובחן משאלת האשמה האישית, שהתנהגות הנאשם עשויה להיות פלילית באופן כללי

לשיטתם של מצדדי   137.היכן שהדין מכיר בפטור, או מוסרת לחלוטין, האישית עשויה להיות מופחתת

זכות מוקנית ובזיקה לאפשרות לא כ, בנסיבות מתאימות, ניתנת לנאשם" פוטרת"הגנה , האבחנה

                                                           
134
 Stein, לעיל 724 -ו 72ומאמריו בהערות ;  713-722, 72ערה לעיל ה  . 
135
 .791, שם 
136
 Stein , 720, 72לעיל הערה. 
137
 .שם 
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 as a matter of leniency and concession to human" - 138(הארטמ ציטוטב)אלא , החפות המהותית

frailty that a liberal society is prepared to make"  . 

אינן עומדות על הפרק כמועמדות להעברה " הצדק"הגנות מסוג : זו אם כן המהות של האבחנה

נאשם שפעל בנסיבות של הגנה מצדיקה .  בראי עקרון ההגנה על חפים מפשע, של נטל השכנוע לגיטימית

 המאפשרתולכן לא ניתן להצדיק נקיטת אסטרטגיה  מפשע אינו שונה מבחינה מוסרית מאדם חף

( blameworthiness)ההגנה המצדיקה שוללת את האשמה המוסרית .  הרשעה לנוכח ספק באשמתו

הגנות מסוג פטור מסירות אחריות , לעומת זאת.  מהמעשה ומסמנת אותו כמעשה שאינו ראוי לענישה

  139 :שטיין כך הסביר.  מן הפועל מבלי שהן מסירות את האשמה המוסרית מן המעשה

"Because excuses are special – actor-related, but act-irrelevant – defences, defendants 

invoking them do not disassociate themselves from the underlying criminal activity.  

Nor do they attempt to justify what they did.  Such defendants make special 

personalized requests for leniency.  For this reason, their entitlement to the 'equal best' 

standard in fact-finding is not as obvious as that of other criminal defendants.  Why 

allow their demand for that standard to override social utility?  The 'equal best' 

standard should only apply to equals, while a criminal defendant whose only defence 

is an excuse – rather than a justification or an outright denial of any involvement in the 

crime – makes a plea that sets him or her apart.  Indeed, a number of considerations 

support shifting the persuasion burden to criminal defendants with regard to any 

excusatory defence they may rely upon.  Specifically, any such defendant should be 

required to establish his or her excuse by a preponderance of the evidence". 

.  אין הצדקה דומה להחלתה  של מגבלת ענישה דאונטולוגית, "פוטרים( "וסייגים)בהתייחס להגנות 

להגן על מי שלא פגעו באינטרס הציבורי המוגן בעבירה ושלא דבק פסול  עקרון ההגנה על חפים נועד

מי שביצעו עבירה אולם עותרים לפטור אישי אינם זכאים לאותה , לעומתם.  פלילי בהתנהגותם-מוסרי

מספר רב של טעויות מהם " העדפת"המימרה של בנטהאם בדבר .  מידה של הגנה מפני סיכוני משגה

אינה חלה באותו תוקף לגבי מי שפשעו אך טוענים , טעות יחידה של הרשעת חףהנו נאשמים על פני יי

דווקא חובתה של המדינה לנהוג באופן , במצב זה.  לקיומה של תכונה אישית המזכה אותם ביחס מקל

  140.היא המצדיקה חתירה למזעור טעויות באשר הן, שוויוני בהגנה על זכויות ואינטרסים של הפרטים

  141.שמקורה במשפט הקונטיננטלי, נות מצדיקות לבין הגנות פוטרות הינה אבחנה שגורההאבחנה בין הג

בכללן הגנות , ובצמוד לניתוח הגנות מסורתיות, היא נטענת כטענה נורמטיבית כללית, בהקשר דיוננו

ההגנות , בין השאר, כהגנות מסוג הצדק מתויגות".  סייגים לאחריות פלילית"כ 93אשר עוגנו בתיקון 

להבדיל מצורך )צורך מצדיק , (לרבות פעולה בסמכות או ברישיון)צידוק , עצמית-הגנה: באותה

                                                           
138
 .H.L.A. HART PUNSHMENT AND RESPONSIBILITY 13-14 (1968);  727, שם 
139
 Stein , 727, 72לעיל הערה. 
140
 Stein ,792-740, 724הערה  לעיל. 
141
 .379-74, 40 לעיל הערה, Fletcher' לדיון במקורות האבחנה ר 
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" פוטרות"רשימת ההגנות שאותן נהוג לסווג כ 143(.השוללת מנס ריאה)טעות במצב עובדתי  142,(פוטר

ציה נטור או פרובוקהגנות כגון ק, צורך פוטר, כורח, שכרות, קטינות, שפיות-אי:  וכוללת, הינה נרחבת

או " היעדר התרשלות"טענת , טעות בעובדה ביחס לעבירת רשלנות, המקלות את האשמה בגין רצח

מטרה -וכן הגנה הנסמכת על טענת היעדר, קפידה-בעבירה של אחריות" נקיטת כל האמצעים הסבירים"

אף שנוי אופן יישומו של הסיווג המהותי בין הגנות מצדיקות להגנות פוטרות הינו מורכב ו  144.או מניע

 .  מצריך להידרש להצעת חלוקה קונקלוסיבית הדיון כאן אינו.  במחלוקת

 :הטיעונים בזכות האבחנה

, הטיעון הראשון נכרך בתכלית העיקרית של דיני הראיות. שטיין העלה ארבעה נימוקים בזכות האבחנה

לזכותו של אדם , מוסרית, מטרה זו מוכפפת באופן ספציפי. שהיא למקסם את כמות ההחלטות הנכונות

רציונאל זה של העדפת סוג מסוים של , כאמור, לדעת שטיין. שלא להיות מורשע כשהוא חף מפשע

אשמה מבקש פטור או -משגה באופן הגובר על התועלת החברתית איננו חל כאשר אדם שביצע מעשה בר

ביחס למתן פטור בגין  שהכרעות אהנימוק השני הו  145.בשל נסיבות אישיות, הקלה מן העונש המקובל

מעשי עבירה צריכות להימנע מלשדר מסר כללי לציבור המאפשר הסתמכות לצורך תכנון התנהגות 

יתר שתאפשר ניצולה -הדרישה להוכחה קוגנטית של הגנות מסוג פטור נועדה למנוע הקלת.  עתידית

זי בהנמקה בפרשת הנימוק השלישי כבר נדון בהרחבה לעיל והיווה חלק מרכ  146.המגמתי של הפרצה

Patterson אזי , ת התנאים להכרה בובהוכח או הקלה ולפיו אם לא יתאפשר למחוקק להתנות מתן פטור

שנימוק זה אינו נטול , לעיל תיהער.  מלכתחילה כיר באפשרות הפטורעדיף שלא להעלול לההמחוקק 

לגיטימית וסבירה אם ובלבד שמגבילים אותו להגנות שאכן נתונה בידי המחוקק בחירה , כח שכנוע

הנימוק . ההכרה בהן שומטת את ההצדקה לענישת ההתנהגות-להבדיל מהגנות שאי, להעניקן אם לאו

לבין  (rules of decision)" כללי הכרעה"בין  147כהן-בעקבות האבחנה שהציע מאיר דן, הרביעי גורס

יוחד ואינדיבידואלי יש להימנע כי בהכרעות לעניין מתן פטור מ, ("rules of conduct")" כללי התנהגות"

דעת לגופו של מקרה -יש לשמר מימד של שיקול, לפיכך.  מגיבוש סטנדרטים מכוויני התנהגות כללית

שהיכן שנאשמים זכאים ליהנות מכל ספק לעניין קיומן של , שטיין מסביר.  לעניין הענקת הפטור

השיפוטי הנדרש כדי לוודא שייהנו  הדעת-נגרמת טריוויאליזציה של שיקול,  נסיבות המחילות פטור

 148.דעת אינדיבידואלי-נפגמת היכולת להפעיל שיקול.  מהפטור רק הנאשמים הזכאים לכך באמת

תהייה נוספת נוגעת לשימור אמון הציבור במערכת המשפט לנוכח תפיסת הצדק החברתית 

האם הציבור מקבל באותו אופן זיכוי לנוכח ספק סביר ביחס לשאלה אם המעשה . האינטואיטיביתו

לעומת זיכוי המבוסס על קביעה כי אדם בצע את הפשע אולם נותר ספק ולו קטן ביחס לתחולתן , בוצע

הוכח המקנות פטור לנאשמים ש (false positives)ריבוי טעויות . של נסיבות אינדיבידואליות פוטרות

 .הצדקה של עקרון ההגנה על חפיםבשביצעו עבירות עלול להוביל לכרסום בתוקף ו

                                                           
142

 Miriam Gur-Arye, Should the Criminal Lawבין השאר ' ר" צורך פוטר"לבין " צורך מצדיק"לעניין האבחנה בין  

Distinguish Betwenn Necessity as a Justification and Necessity as an Excuse, 102 L.Q.R. 71 (1986). 
143
 Stein , 792, 724לעיל הערה. 
144
 .  792-3, שם 
145
 .שם 
146
 .שם 
147

 Meir Dan-Cohen, Decision Rules and Conduct Rules:  On Acoustic Separation in Criminal Law, 97 

HARV. L. REV. 625 (1984). 
148
 Stein , 722' בעמ, 72לעיל הערה. 
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 :נקודות הביקורת המרכזיות על גישת האבחנה בין פטור לבין הצדק

דוקטרינאלית בין הגנות שלגביהן ניתן להכשיר -בהקשר הניסיון להיאחז בה כתשתית לאבחנה מהותית

זכתה הגישה הנסמכת על , הגנות שלגביהן לא ניתן לעשות כן העברת נטל ההוכחה אל שכם הנאשם לבין

מדובר במיון טען ש 150קרמניצר  149.לעתים נוקבת, לביקורת" פטור"לבין " הצדק"אבחנה בין 

המצטיין באי בהירות ביחס לשיוך של הגנה זו או אחרת לאחת הקבוצות וקיימים הבדלי שיוך בין "

כאשר קו הגבול בין ", המיון ביחס להגנת הצורך עצמה-תת, למשל, ולראיה" )שיטות המשפט השונות

בכל , ביקורת זו  151."מעיד על כשלונו של המיון[באופן ה}... שתי עילות הבת קשה עד מאוד לאיתור

ואת , יש לבחון את הרציונאל המוסרי שביסוד האבחנה המוצעת לחוד.  איננה משכנעת לדעתי, הכבוד

.  אין מדובר במיון הנכשל מאליו, ים את הרציונאל המוסריאם וככל שמקבל.  אופן יישומה לחוד

בוודאי )ליישם פרשנות תכליתית באופן קוהרנטי יחסית  מאפשרת והמהותית האבחנה המוסרית

" מקרים קשים"העובדה שיתכנו (.  ושרירותי פחות מן הסיווג הננקט בדין הקיים, קוהרנטי יותר

ההכרה באפשרות קיומן של הגנות שמיונן עשוי להשתנות  וגם, שיעוררו מחלוקת פרשנית ביחס לסיווג

אינן שומטות את הקרקע תחת השימוש ברציונאל המאבחן ככלי פרשנות , בהתאם להקשר הדברים

-היא עדיפה לאין ערוך על אי)הדבקות בקריטריון סיווג מוסרי ומהותי חשובה כשלעצמה .  מהותי

מובילה תמיד לפתרון חד  לאגם אם היא ( ימתהבהירות וחוסר העקביות במציאות המשפטית הקי

 .האתגר הפרשני לפחות נשען על קרקע מוצקה של קוהרנטיות נורמטיבית.  משמעי ומוסכם

מלאכותית ויש בה משום פיצול "ההפרדה בין עושה ומעשה בהקשר זה היא שהינה  שנייהטענת ביקורת 

לא נכון ואף מסוכן לטעון שבהגנות שת טענה זו גורס  152".שלא לצורך של מושג העבירה שהינו אחיד

אינם , ובפרט היסוד הנפשי, ההיבטים הפרסונאליים( פליליות המעשהאת השוללות " )הצדק"מסוג 

כדי להתאימו , המיון מבקש לשנות את טיבו של הממויןטען ש קרמניצר.  רלוונטיים ואינם נשקלים

העיקר איננו באבחנה בין .  חיונית למיון "העושה"לבין " המעשה"שהאבחנה בין אינני סבור   153.למיון

האבחנה היא בין הגנות ". פרסונאלי גרידא"ל" כללי"בין ה או" יסוד נפשי"לבין " יסוד עובדתי"

בהתחשב  ,ההתייחסות לטיבה המוסרי של ההתנהגותאופן המבוססות על נסיבות המשנות מהותית את 

ההצעה היא . הפגיעה המוכחת חרף" לוותר"או " לסלוח"לבין הגנות שבבסיסן נכונות , בכלל הנסיבות

, מה פועלה ונפקותה של הוכחת ההגנה:  בהתייחס לכל הגנה והגנה, לאימוצו של קריטריון מוסרי מנחה

נעקרו הפגם המוסרי ש היא המשמעותהאם ?  בהקשר של הבחינה אם ההתנהגות ראויה לענישה

או שמא התגובה , כחף לכל דבר וענייןההתנהגות כך שיש לראות את העושה ההצדקה להפללת ו

   ?או להקל9מתמצית בנכונות לסלוח ושל הוכחת ההגנה המוסרית 

, עצם האבחנה בין הגנות מצדיקות לבין הגנות פוטרות הינה רעועהטענת הביקורת השלישית הינה ש

והאשמה  לא נכון לומר שרק הגנה מצדיקה עשויה לעקור מהמעשה את הפליליות, בעיקר.  ואין לקבלה

   154:קרמניצר יצא באופן תקיף נגד אימוצה של האבחנה.  המוסרית
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 ,Timothy H. Jones, Insanity, Automatism;  379-322, 40לעיל הערה , Fletcher;  3לעיל הערה , קרמניצר' מ' ר' לדוג 

and the Burden of Proof on the Accused, 111 L.Q.R 475, 495-7 (1995). 
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 .477, 3לעיל הערה , קרמניצר 
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 .410-17, שם 
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 .473, שם 
153
 .410, שם 
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 .412, שם 
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. מתבקשת התעלמות גמורה מן החלוקה המוצעת אשר אינה עומדת במבחן כלשהו"... 

הבהירות -בסיסה העיוני רעוע ורופף ואי, קשה למצוא לחלוקה משמעות של ממש

המאפיין היחיד של העילות .  הכרוכות בה והנובעות ממנה מזמינות את זניחתה המוחלטת

 ". ותו לא, ללות את פליליות המעשהוהוא שהן שו, אינו אלא המכנה המשותף לכולן

אינו , כפי שהוצג לעיל בפירוט, אני סבור שהרציונאל המנחה את האבחנה, משמעי-חרף הטיעון החד

, והן במובן המוסרי העמוק יותר, הן במובן האינטואיטיבי הבסיסי ביותר.  מצדיק שלילה כה נחרצת

מוצדקת עשויה להיות שבנסיבות מסוימת  ,מקובעת בתודעתנו האבחנה בין התנהגות פלילית לכאורה

שהגם שלא ניתן להצדיקה עשויה בנסיבות יוצאות דופן  -פלילית  -לבין התנהגות שלילית ומזיקה 

 .  דווקא המעוררת קושי יאה, מכל וכלשל אבחנה זו שלילתה .  לזכות להקלה או פטור מאחריות

לא ניתן , "החפות"ובזיקה ישירה למושג , חשובה באשר היא מדגישה שבכל זאת ביקורתו של קרמניצר

משפטית -בתרבות מדינית.  "moral culpability"לבין  "blameworthiness"לשמר אבחנה החלטית בין 

ההצדקה להטלת ענישה פלילית קשורה באופן הדוק לקיומה של אחריות מוסרית , ליברלית והומאנית

מצפוננו '... לנהוג אחרת משמעותו לנהוג באורח בלתי משמעותי וגם בלתי נאור:  "שהושל העבריין למע

מענישים רק את מי שכשיר לבחור   155".'הקיבוצי אינו מרשה להעניש במקום שאינו יכול להטיל אשמה

, לביקורת של פלטשר גם טיעון זה מתקשר.   שכן ביסוד הבחירה טמון האשם המוסרי, ולשלוט במעשיו

  156.ברוחו של המשפט הגרמני, Comprehensive Rules of [Criminal] Liabilityד באימוץ מודל של המצד

מדגיש הוא ".  הגנות"לבין " עבירות"טיעונו של פלטשר מבקר את שימורה של האבחנה הארכאית בין 

.  ליתהמגדיר מסלול הכרחי של חקירה עובדתית לביסוס האשמה הפלי, המודל הגרמני עדיפותו של  את

מסלול זה מחייב את ביסוסם באופן פוזיטיבי של כלל הרכיבים והתנאים המהותיים והאינהרנטיים 

    157:לעקרון האשמה

"The decisive point is that all bear on the defendant's guilt or innocence.  If it is agreed 

that the prosecutor should bear the risk of residual doubt on one of these issues, then 

he should bear that risk on all of them".
158

 

תוך , הטענה קוראת תיגר על תוקף האבחנה המוסרית בין רכיביה התורתיים של האחריות הפלילית

על בסיס יכולת השליטה בביצוע המעשה והמודעות לפסול ) "עקרון האשמה"הדגשה שהכפפת הענישה ל
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 .שפיות-בהתייחס להגנת אי, 414, שם 
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 Fletcher , 394, 40לעיל הערה. 
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 Die Lehre vom:  7307ובפרט בספרו משנת  Belingפלטשר מפנה למקורות הגישה בכתביו של ההוגה הגרמני  

Verbrechen ,Beling  ה, הסביר שהליבה הבסיסית של כל עבירה פלילית באשר היא- "Tatbestand"  נחלקת לשני רכיבים  :
, (Blameworthiness)הנובעת מן המעשה עצמו ומן הנזק הטמון בו  הכולל נושאים הנוגעים לאשמה ,Rechtswidrigkeit -ה

סוג אחד . מיון זה נתפס כחיוני לעניין סיווגן של הגנות.  הכולל את ההיבטים המבטאים את אשמתו של העושה,  Schuld -וה
סוג  .(socially acceptable) לפי הקוד החברתי מקובליםכ יםנתפס מבחינה אובייקטיביתשל הגנות מתייחסים למעשים ש

אבחנה זו חופפת פחות .  מבחינת נתוניו האינדיבידואליים ראוי לאשמה לשאלה אם העושה נגזר מהתייחסות ההגנות השני
ושאומץ  Belingאולם פלטשר מדגיש שהמבנה השיטתי שהתווה ".  פטור"לבין " הצדק"או יותר את האבחנה המוצעת שבין 

ללא אבחנה מוסרית במעמדם של מרכיבי , לביסוסה של אחריות פלילית הכרחישלבי -מתווה מבחן תלת אל המשפט הגרמני
והאם הנאשם נושא ? מוצדקת9האם הפעולה איננה קבילה חברתית?  האם הנאשם בצע ההתנהגות האסורה:  הפליליות

אים הללו על שכם המשפט הגרמני מטיל את נטל הסרת הספקות ביחס לכל שלושת הנוש?  (איננו פטור)באשמה באופן אישי 
 .האישית מידה למימוש תורת האחריות הפליליתהחיוניים באותה נתפסים כשלושתם .  ביותם מהותיים, התביעה

158
 .371, שם 
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זהו תנאי .  אינטרינזית לשאלת החפות לא פחות מן השאלה אם העבירה הפיסית בוצעההינה ( שבו

 159 :הכרחי לנקיטת יחס הוגן ושוויוני

"The minimal demand of Western legal systems is that the state may punish only those 

individuals who have acted contrary to legal commands.  But this is merely the 

minimal demand of justice.  Of all men who engage in prohibited behavior, some 

might act with good reasons and some might act involuntarily.  To ignore claims of 

justification and excuse and to punish all violators alike would be to discriminate 

unfairly against men whose violation of the law is morally innocent". 

הטיעון החזק בפיהם של המבקרים הינו שהפטורים הכלליים בהם מכיר המחוקק בשיטת משפט 

כתנאי סף לאחריות , מנקודת המבט ההפוכה, או לחילופין)כסייגים לאחריות פלילית , ליברלית

מהגנות , "האשמה"מבחינת מעמדם המוסרי ומבחינת השלכתם על מושג , נבדליםאינם , (פלילית

שקיבלה עיגון מוצק בישראל  160המגמה הברורה בשיטות המשפט המערביות.  מסוג הצדק, אחרות

לרבות סייגים )בהחלת דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר ביחס לסייגים הכלליים  93במסגרת תיקון 

 .  ברוח גישתו של פלטשרהינה ( פוטרים9פרסונאליים

מספק אמת מידה רלוונטית או טובה מספיק ביחס למיונן של הגנות ממוקדות  ספק אם דיון זה

אימוצו של המודל המתנה באופן כללי את הטלת , במלים אחרות.  הנצמדות לחיקוקים ספציפיים

בחנה בין הגנות אינו שולל מניה וביה את תוקפה של הא, האחריות הפלילית בשלילתם של הסייגים

לאפיין טיבן של הגנות ספציפיות הנצמדות :  מצדיקות לבין הגנות פוטרות כשיומרתה צנועה יותר

ככלי בקרה מהותי וחוקתי על הוראות של המחוקק המעבירות את נטל השכנוע אל , לעבירות מסוימות

.  יא איננה ממצהאך ה, שבהקשר זה הגישה הרביעית הינה בעלת תוקף וחשובה אדעתי הי   .הנאשם

ה תפיסערכית וה-לפיו מבחינת המסורת הפרשנית, התנאי להעברת נטל השכנוע יחייב קביעת תנאי נוסף

אין הרכיב המעוגן בהגנה חיצונית לעבירה מתקשר , בשיטה המשפטית( embedded)החוקתית המעוגנת 

דרשת מתקשרת לרכיב  ככל שהנסיבה שהוכחתה נ, כלומר.  באופן אינטרינזי למושגי חפות או אשמה

בין שהוא מתייחס ) הטלתה של אחריות פלילית בגינו-שהשיטה המשפטית דוגלת באופן עקבי באי

אין הצדקה לסיוגה של  (ולקיום יסוד האשמה עושהנסיבותיו המעשה ובין שהוא מתייחס ליבות הסנל

האבחנה שבין פטור  הכלה זו של הביקורת אינה שוללת מניה וביה את רציונאל.  המחויבות הראשונה

 .אלא אך מסייגת אותו, לבין הצדק

 העברת נטל ההוכחה ביחס להגנותפיקוח שיפוטי על סובסטנטיבי ל-ת מבחן חוקתיהצע  6.6.6

שלבי לבחינת התוקף החוקתי של העברת נטל ההוכחה ביחס להגנה -מבחן תלת אציע, יסוד המקובץעל 

המבחן המוצע בהתייחס למספר הגנות של ו יישומדגים את אלאחר מכן . מסוימת אל שכם הנאשם

 .  שנדונו בפסיקה

                                                           
159
 .394, שם 
160
 .שם 
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לחוק העונשין ואינו  7'הפתרון המוצע מנוסח בראי הצורך בסיווגן של הגנות חיצוניות לפרק ה.  7

, כנקודת מוצא.  לחוק העונשין( ב)כב94שלגביהם חל הדין הקבוע בסעיף , "הסייגים"מתיימר לחול על 

 ".  הגנות"לבין " סייגים"הדין בעניין רוזוב בין -שננקטה בפסק מקובלת אם כן האבחנה

בראי המובן החזק .  ראוי לשלול את הגישה הפורמליסטית הסינטקטית על כל ביטויה, כצעד ראשון.  2

המקדשים ומיישמים שיקולי , גם אין להידרש למבחני איזון גמישים ובלתי אחידים, לעקרון הגנה

מצויה הדגשת חשיבות  העמדהבבסיס . הוק-ייתית ומדיניות משפטית אדנוחות רא, אכיפה, תועלת

 .נטל ההוכחה על חקיקה המעבירה אתחוקתי -פיקוח מהותיקיומו של 

העברת נטל השכנוע על באופן מוחלט  האוסרתעקרון ההגנה על חפים איננו מחייב אימוצה של גישה .  9

בפירושו הנכון כעקרון שמבטא , גנה על חפיםעקרון הה.  אל שכם הנאשם ביחס לכל הגנה באשר היא

המוסרי  מתוך חתירה למניעת הנזק)פני נזק מסוג אחר -העדפה מוסרית של נזק מסוג מסוים על

הרציונאל המוסרי .  ביחס לכל סוגי ההגנות עוצמהאינו חל באופן הומוגני ובאותה (  המיוחד הגלום בו

הטלה שגויה של לאלו טעויות המתקשרות  . מסוים טעויות מסוג מחייב הגנה מיוחדת מפני שבבסיסו

 .מבחינה מהותית, אשמה פלילית

על מנת לבחון אם ניתן להכשיר מבחינה מוסרית וחוקתית את העברת נטל השכנוע אל הנאשם ביחס .  4

עליו לבחון את הזיקה שבין , לעשות זאת כדי.  על בית המשפט לבחון את מהותה של ההגנה, להגנות

א ותהא הטכניקה החקיקתית יהא המבנה החקיקתי אשר יה ,לבין הגדרת העבירה ויסודותיהגנה הה

לבין מושגי היסוד או הנסיבה שבהם מדובר לבין  לעמוד על טיבו המהותי של היחס בין יש. אשר תהא

על ההגנה הנבחנת לעמוד בשלושה , על מנת להצדיק את העברת נטל השכנוע.  החפות והאשמה

 :יםמבחנים מצטבר

בהקשר זה נבחן היחס  -( עובדתית או נפשית)אין נכלל בהגנה יסוד אינטרינזי לפליליות המעשה   (א

על בית המשפט לשוות לנגד עיניו , כלומר.  שבין העבירה כהגדרתה לבין היסוד השלילי המעוגן בהגדרה

שכוונת המחוקק ולבחון אם סביר ( כהנחה תיאורטית לטובת הנאשם)את קיומו של היסוד השלילי 

במצבים שבהם היסוד המעוגן .  במנותק מן ההתניה שביטויה בהגנה, היתה להעניש המעשה בכל מקרה

או , (לשלול את הפליליות כלומר שקיומו עשוי)כהגנה הינו יסוד שבו עצמו גלומה הפליליות המהותית 

עשויה העבירה כהגדרתה באופן שבלעדיו , (בעבירות של מחשבה פלילית)שבו עצמו גלומה המנס ריאה 

אין מנוס מן המסקנה כי העברת נטל ההוכחה סוטה מן  ,מצבים מובהקים שאין בהם פליליות גםלהכיל 

יש לפרש ההוראה , כשזה המצב.  המחויבות הראשונה ומגבירה את הסיכון להרשעת חפים מפשע

חולתה של ההגנה כאשר לצורך ת, כמעבירה את החובה המשנית להבאת ראיות בלבד אל שכם הנאשם

 .די לו לעורר ספק סביר

אף כאן יש להניח הנחה תיאורטית לטובת הנאשם  - מדובר בהגנה פוטרת במובחן מהגנה מצדיקה  (ב

אם המשמעות היא .  כי יצליח להוכיח את ההגנה ולשאול מה משמעותה הסובסטאנטיבית של הוכחתה

הפליליות  אזי נשללות, פי הדין-עללהתנהגות מותרת  prima facieהפיכתה של התנהגות פלילית 

עקרון ההגנה על חפים מפשע כעקרון חוקתי תובע להחיל את במצב זה   .שבמעשהחברתיות -והאנטי

ספק סביר ביחס לתחולתה של הגנה מצדיקה .  אסטרטגיית סיכוני המשגה המקובלת במשפט פלילי

 .כי הנאשם הינו חף מפשע מבחינה מהותיתביחס לאפשרות , גלוי ומאובחן, הינו ספק סביר
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ה סערכית והתפי-אין ההגנה מעבירה את נטל השכנוע לגבי אלמנט שמבחינת המסורת הפרשנית  (ג

 -מתקשר באופן אינטרינזי למושג החפות ולעקרון האשמה , בשיטה (embedded)החוקתית המעוגנת 

הכרחי אך לא תנאי מספיק להצדקת תנאי  לדעתי מהוה, להבדיל מהצדק, סיווגה של הגנה כפטור

שבין פטורים או הקלות באחריות , יש מקום לאבחנה נוספת.  העברת נטל השכנוע אל שכם הנאשם

באופן הנובע משיקולים ליברליים  םמכירה בה, לאור ערכי היסוד בהן היא דוגלת, אשר שיטת המשפט

.  (קה המוסרית לענישהההצד) תורת האחריות הפליליתבהכרוכים מהותית בעקרון האשמה ו

, הדוגמאות המובהקות להגנות פוטרות מסוג זה הינן ההגנות שעוגנו בחלק הכללי לחוק העונשין

" רדומים"הם כוללים תנאים . הנצמדים לכל עבירה באשר היא, כסייגים כלליים לאחריות פלילית

ם חובתה של התביעה מתעוררת ג, כך שמרגע שמתעורר ספק לגבי התנאי, להטלתה של אחריות פלילית

יתכן שתימצאנה .  כחלק בלתי נפרד מהוכחת האשמה הפלילית( או לשלול אותם)הכללית להוכיחם 

אם כי סביר להניח שרובן של ההגנות , הגנות חיצוניות לחוק העונשין שתתבססנה על אלמנטים מסוג זה

  .הספציפיות אינן בעלות אופי עקרוני שכזה

המכנה המשותף לשלושת המבחנים המסננים הללו הינו שהפררוגטיבה של המחוקק לעניין ההכרה 

הללו הינה פועל יוצא הכרחי של עקרונות " הגנות"ההכרה ב.  הלכה למעשה, בהגנות הללו איננה קיימת

התנהגויות  כלפיגורפת מדי של הסנקציה הפלילית  החלהמניעת של הצורך ב, היסוד של השיטה

 עקרון האשמהשאיננה מבוססת על הטלת אחריות פלילית של המניעה מפני ליות ואף רצויות וניטר

, אין כל הצדקה לסיוגה של המחויבות הראשונה או לסטייה ממנה, במצבים אלו.  במובנו השלם

 .בהתבסס על אותם השיקולים שאותם המובן החזק לעקרון ההגנה נועד לסייג

היא מכילה חלק לא מבוטל מן ההגנות הספציפיות .  ה קבוצה ריקהקבוצת ההגנות הנותרת איננ.  4

המדובר בהגנות מסוג פטור בהן מכיר המחוקק על יסוד שיקולים של   .הנצמדות לחיקוקים שונים

הגנות אלו אינן נסמכות על יסודות שיש בהם כדי .  בנקיטת הסנקציה הפלילית מידת העניין הציבורי

הקשורים מדובר בפטורים או הקלות שביסודם שיקולים .  סטאנטיביתלשלול פליליות או אשמה סוב

המחוקק לוותר על מיצוי 9הם מבטאים נכונות של החברה.  לאינטרס הציבורי בהיקף האכיפה ובמיצויה

העלאת טענת הגנה מסוג זה שקולה מבחינה .  הדין באם יוכיח הנאשם נסיבות מקלות מיוחדות

תו רשעהימנע מהל בדומה לבקשה)דת של נאשם להקלה בעונשו לבקשה מיוח, אני סבור, מהותית

חף "הוא של הנאשם איננה שטענתו -שמעות קבלת בקשתומ  161(.בצע את העבירהחרף קביעה כי הוא 

שכן העבירה והפגיעה באינטרס המוגן וכלל התנאים , לפי כל מובן מקובל ועקרוני של הביטוי "מפשע

בהתאם .  הגנהשלילת השאיננו מותנה ב ,התקיימו באופן שלםפלילית האחריות הלהסקת קיומה של 

.  אין לנאשם זכות מוקנית לחסיון מפני סיכוני המשגה, ביחס להגנות מסוג זה האחרון בלבד, לכך

מיוחדים כאלו  לגיטימי ואף מוצדק מבחינת המחוקק ומבחינת החברה להסכים להעניק פטור או הקלה

אין הצדקה לנקיטת אסטרטגיית הכרעה המכפיפה שיקולי . הזכאות להם באופן המותנה בהוכחת

כאשר ממילא אין מונחת על הכף אפשרות , לזכותו של הנאשם( ובכך מחבלת בהם)תועלת חברתית 

שבים אל מרכז , ביחס להגנות מסוג זה בלבד.  על הנזק המוסרי המיוחד הטמון בה מפשע להרשעת חף

הרצון שלא   :דקת העברת נטל ההוכחה אל שכם הנאשםהזירה הטיעונים והשיקולים המקובלים להצ

, לעניין הנכונות להכיר באפשרות לפטור או הקלה" הכל או כלום"לכבול את המחוקק להחלטה של 

                                                           
161
( עם או ללא צו מבחן)לחוק העונשין מסמיך את בית המשפט להטיל על נאשם צו שירות לתועלת הציבור ( ב)א17סעיף  

 .גם מבלי להרשיעו, עבירהאם מצא שביצע 
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דעת שיפוטי -ואף הרצון לשמר גמישות ושיקול, שיקולי איזון בין טובת החברה לבין אינטרס הפרט

 .י של הראיות התומכות בהענקתוכנגזרת של המשקל היחס, לעניין הענקת הפטור

 שנדונו בפסיקהעל הגנות המוצע יישום המבחן   :ההמחש  6.6.6

 .יישומו של הפתרון המוצע ביחס למספר הגנות שנדונו בפסיקה ניתן להדגים את

אני סבור   - לחוק ניירות ערך( 6()א)ז26לפי סעיף " שלא למטרת רווח או מניעת הפסד"הגנת המכירה 

להעביר את נטל השכנוע אל  ניתןשבית המשפט העליון בעניין רוזוב צדק במסקנתו לפיה ביחס להגנה זו 

העבירה של שימוש ,  כפי שציין השופט חשין בפסק הדין. אם כי לא מן הטעמים הנכונים, שכם הנאשם

עות בלבד לטיב אלא מסתפקת בהוכחת מוד, "מטרה"במידע פנים איננה כורכת יסוד נפשי מסוג 

, אינה מעוררת קושי בלעדי היסוד השלילי לא זו בלבד שהגדרת העבירה  162.המעשה ולקיום הנסיבות

גם אין   163.איננו אינטרינזי להגדרת פליליות המעשה" המטרה"יסוד .  אלא היא המקובלת והאפיינית

שגלומה בה הפגיעה באינטרס , באופן מודע, לפרש פעולה של מכירת ניירות ערך תוך שימוש במידע פנים

מתבקש לכן .  מידע פנים לקביל ולגיטימישהופכת את השימוש ב" מצדיקה"כהגנה , המוגן במלואה

עוץ בגורם הפטור שמוכן להעניק המחוקק אינו נ, מעבר לכך.  "פוטרת"לסווג את ההגנה כהגנה 

בפנינו .  ה החוקתית הגלומה בה מתקשר לעקרון האשמהסשמבחינת ערכי היסוד של השיטה והתפי

מובהקת להגנה שבעטיה מוכן המחוקק ליתן פטור הנשען על שיקולי מידת החומרה היחסית  הדוגמ

טענה "ורתי טענת ההגנה הינה במהותה ובמעמדה הנורמטיבי המס.  י הדיןווהאינטרס הציבורי במיצ

באופן יש להדגיש שככל שתחפוץ התביעה לייחס מטרת רווח או מניעת הפסד ".  לעניין קולת העונש

היא כן תהיה מחויבת להוכיח יסוד זה , בשלב גזר הדין" מתחם העונש ההולם"לצורך קביעת , פוזיטיבי

 .אך הוכחת יסוד זה איננה הכרחית לצורך ההרשעה בעבירה  164.ברמה שמעבר לספק סביר

לעניין ניתוחה של הגנה זו אני סבור שבית  - לחוק ניירות ערך( 9()א)ז26לפי סעיף " הצדקה"הגנת ה

הגנת  מה שאין צורך להרחיב בנוגע לסיוגה שלנד  165.עניין רוזובב שגה במסקנתוהמשפט העליון 

אתגר יציקת התוכן המהותי להגנה זו עשוי לעורר שאלות פרשניות ". מצדיקה"הגנה כ" הצדקה"ה

מהם תחומי החפיפה בין הגנה זו לבין הסייגים הכללים ? של ההצדקהמהם גדרה ויסודותיה : מעניינות

מכירתו  יש לראותתנאים באילו ?  לאחריות פלילית ואיזו הגנה נוספת ביקש המחוקק לעגן באמצעותה

הותי יידרש הפרשן לסדרה בפן המ?  "הצדקה"שהיתה לה ר ערך תוך שימוש במידע פנים כפעולה של ניי

סוגיות פרשניות .  תוך התייחסות לתחום המוסדר ולתכלית האיסור הפלילי, שיקולים ואיזוניםשל 

ככל שהראיות המוצגות ,  מרגע שנקבעים התנאים המהותיים.  ת נטל ההוכחהאלה אינן נוגעות לשאל

הרי שההרשעה , המוכרת בדין" הצדקה"שפט מעוררות ספק שמא חוסה התנהגות הנאשם תחת במ

 .מהווה נטילת סיכון להרשעתו של חף מפשע מבחינה מהותית
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ין הושם על שיקולים הד עיקר הדגש בפסק ךא .924, 9לעיל הערה , עניין רוזוב .דינו-בפסקעל כך השופט חשין עמד  
 .המבנה הצורני של החקיקהשהדגיש את , דינה של השופטת ביניש-הניתוח המוצע בוודאי שונה מן הניתוח בפסק.  אחרים

163
 Company Securities (Insider Dealing) Act: ן דומה את ההוראה המקבילה בדין האנגלילציין ששטיין ניתח באופ 

 . 22ש "בה, 724לעיל הערה , Stein' ר(.  7334חוק זה בוטל בשנת ) 1985
164
 .לעיל 70הפירוט בהערה ' ר(.  ב)'ט40כך עולה מפורשות מהוראת סעיף  
165

שהתמקדה במבנה הפורמלי של ההגנה " הגישה הסינטקטית" באופן מובהקהנמקת בית המשפט נסמכה לעניין זה  
תחולתה אפשרות שלושת השופטים היו סבורים שממילא לא העלה הנאשם ולו ספק סביר ביחס ל, בנוסף.  ובכוונת המחוקק

 .של הגנה זו
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הסעת שוהים /העסקת/ביחס לעבירות של הלנת, לחוק הכניסה לישראל( ד)א66ההגנה לפי סעיף 

, ם הנאשם ביחס לשתי הגנות אפשריותמעביר את נטל ההוכחה אל שכ א72 סעיף -בלתי חוקיים 

כי הנאשם בדק שבידי התושב הזר מסמכים  - הראשונה.  הכרוכות במישרין עם שאלת היסוד הנפשי

כי המעשה נעשה בנסיבות בהן הנאשם לא חשד כי מדובר  - שנייההו, לפיהם הוא נכנס כדין לישראל

בהמשך , לפרש הוראה זו נוטים, מוכותבערכאות נ, בתי המשפט.  בתושב זר שנכנס שלא כדין לישראל

לדעתי העברת נטל השכנוע   166.כהוראה המעבירה את נטל השכנוע אל שכם הנאשם, להלכת רוזוב

אדם בדיקת מסמכיו של : ביחס לעבירות הללו נכשלת כבר בשלב הראשון למבחן שהותווה לעיל

ביר אינו מודע לכך שמדובר אדם ס מצב בו) ומציאה שלכאורה הוא מחזיק בידיו אישורי שהיה כדין

ספק ראייתי מאובחן .  המעקרת את פליליות המעשה נסיבההינה ( באדם שכניסתו לישראל אסורה

או , תחת הנחה שהנאשם אכן בדק המסמכים ומצאם לכאורה מספקים  167.סוד הנפשילישכזה מתייחס 

, לא היה לו יסוד בנסיבות העניין לחשוד שמדובר בתושב זר שנכנס לישראל שלא כדיןאם מסיבה אחרת 

הינו אינטרינזי לפליליות " היסוד השלילי.  "שניטלת מאליה ההצדקה להטלת הסנקציה הפליליתהרי 

יש לפרש את ההוראה כהוראה , ביחס לשתי חלופות ההגנה הללו.  ללא קשר לטכניקה החקיקתית

 168.בלבד אל שכם הנאשם הבאת הראיותל שמעבירה אל נט

לדעתי  -לחוק העונשין ( א)686בעבירה של החזקת סכין או אגרופן לפי סעיף " המטרה הכשרה"הגנת 

יושם אל לב שאין מדובר   169.בפרשת פלוני, שגה בית המשפט העליון גם באופן סיווגה של עבירה זו

אינם נדרשים " מניע"או " מטרה" .יםכשר-בלתי" מניע"או " מטרה"בתוספת דרישה להוכחת 

בהקשר הסעיף " מטרה הכשרה"אלא שה.  להתגבשותה של עבירה של החזקת סכין ברשות הרבים

רצויה או ניטרלית  -הינה לגיטימית , האסורה ככלל, נשיאת סכין ברשות הרביםמניחה מצבים שבהם 

  -ברשות הרבים נשיאת הסכין  -המוגדרת כפלילית  התנהגותזו דוגמה למצב שבו ה.  מבחינה מוסרית

הלכאורית  פליליותהעשויה לשלול את הטענה  הינה" מטרה כשרה"טענת .  prima facieהינה פלילית 

 (או הצורך) רצוןן הנובעת מ" המטרה הכשרה"הנכונות להכיר בהגנת .  מבחינה מהותית, של המעשה

יתר של הסנקציה הפלילית וענישת של מי שהתנהגותם עולה בקנה אחד עם האינטרס -למנוע תחולת

אך  . תחום את גבולותיהלהגנה המהותית ולהמשפט ליצוק תוכן  יבידי בתגם ביחס להגנה זו .  הציבורי

 מדוברהרי ש, כדי ספק סביר, "מטרה כשרה"כאשר מציג הנאשם ראיות המגבשות טענה ממשית של 

קיימת הצדקה מלאה   .בראי העמדה הנורמטיבית שאותה עיגן המחוקק, אפשרות לחפות מהותיתב

 .צריך לפעול לטובתו, כל עוד לא הוסר, אך ספק סביר,  להעביר אל שכם הנאשם את נטל הבאת הראיות

 סיכום -העברת נטל ההוכחה אל שכם הנאשם   6.6.2

אם תתכן הצדקה  תישאל...  להיפרם" ט זהבחו"אם יכול  הצבתי את השאלהבתחילת פרק זה 

באופן המתיישב עם המובן החזק , קוהרנטית להעברת נטל השכנוע ביחס להגנות אל שכם הנאשם

היא מתייחסת  אך, קיימת אמנםאפשרות השהמסקנה היא .  לעקרון ההגנה ועם המחויבות הראשונה

קוהרנטיות ואינו מציע  חוסרלוקה בבפסיקה  רווחהשיח ה. ומובחן של הגנות מצומצם, לסוג מסוים

                                                           
166

ולה כי מדובר לטעמי מנוסח הוראת החוק ע: "42לעיל הערה , חיים' מדינת ישראל נ 2772909( נתניה)פ "ת' לדוג' ר 
מכל מקום כפי שיובהר להלן ... ועל כן מידת ההוכחה הנדרשת מן הנאשם הינה על פי מאזן הסתברויות' סייג'ולא ב' הגנה'ב

 ".אין צורך להכריע בענייננו בשאלה זו
167
 .קפידהאחריות  ואפילוגם ייחוסן של רשלנות  עשויה לשלול, אם בוצעה, בדיקת המסמכים, ניתן לטעון שגם מעבר לכך 
 ".עליו הראיה שהמעשה נעשה באחת מאלה(:  "ד)ק "נדמה שזו גם היתה כוונת המחוקק הנלמדת מלשון הרישא לס 168
169
 .4לעיל הערה  
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יסודות חוקתיים ואנאליטיים סדורים לעניין הגדרת טיבה והיקפה של הביקורת השיפוטית בסוגיה 

הוק שמבחינה עקרונית אין בכוחם -האבחנות הנהוגות בדין נסמכות על שיקולי מדיניות אד.  חשובה זו

השונות נוהגים מבחנים לעניין הכשרת בשיטות המשפט   .על חפים להצדיק כרסום בעקרון ההגנה

יחד   .העברת נטל ההוכחה הסוטים בבירור מן המחויבות הראשונה וממגבלת הענישה הדאונטולוגית

נטיבי הנקשר לניתוח האסטרטגיה המוסרית להקצאת אאבחנה המבוססת על ניתוח סובסט, עם זאת

 אהיהמסקנה .  אפשריתלט בהחינה הלהבדיל מתועלת אכיפתית אינצידנטלית , סיכוני המשגה

שחיקוקים ספציפיים המעבירים את נטל ההוכחה אל שכם הנאשם עשויים להתיישב בכפוף למבחנים 

 .  נפרם" חוט הזהב הגלוי תמיד"מבלי ש, עם המחויבות הראשונה לעיל שהותוו

 ?האם סטייה מן המחויבות הראשונה - מזכה כנגד דעת מיעוטבדעת רוב הרשעה   6.6

הסוגיה   .חשובה נוספת הינה מעמדה של הרשעה בדעת רוב חרף קיומה של דעת מיעוט מזכהסוגיה 

הטיעונים האופייניים המבקשים לשלול , ראשית: לתיזה הנוכחית בשלושה היבטים לפחות קשורה

אינה עולה בקנה אחד עם דרישת ההוכחה מעבר  רשעה כזוהשדעת רוב גורסים בתוקפה של הרשעה 

נשאלת השאלה אם , בהיבט הזה  170.לספק סביר ועם זכותו החוקתית של הנאשם להחלתה ללא סייג

יא הוגדרה מגלמת בהכרח סטייה מן המחויבות הראשונה כפי שה מזכה אכן הרשעה לנוכח דעת מיעוט

שרי הגומלין המתקיימים בין המחויבות הסוגיה ממחישה היטב את ק, שנית. ונותחה בפרק הקודם

שאלת הנכונות ". הפרוצדוראלית" ,שנייהובפרט המחויבות ה, הראשונה לבין המחויבויות הנוספות

היחס בין המחויבות הראשונה לבין הגדרת אופן ה כנגד דעת מיעוט קשורה ללהכיר בתוקפה של הרשע

כאשר הסוגיה מצויה ממש על קו , ביניהן היא ממחישה קיומה של חפיפה אפשרית.  שנייההמחויבות ה

פש המסוים שבידי להגדרת תחומה של כל אחת מן המחויבויות ולחו. התפר שבין שתי המחויבויות

.  ישנה השלכה משמעותית על רמת הסיכון להרשעת שווא שאליו נחשפים נאשמים שיטת המשפט לעצבו

להתבונן על נאמנותה של מערכת  המציעה, הסוגיה ממחישה את הטענה שביסוד התיזה, שלישית

וזאת , המשפט לאידיאל ההגנה על חפים לא במונחים אבסולוטיים אלא במונחים יחסיים של מידה

 .בהתייחס למחויבויות השונות המוגדרות בעבודה זו

ספקות "פרספקטיבה הבוחנת את מעמדם של : בפרק הנוכחי אציע שלוש פרספקטיבות לניתוח הסוגיה

פרספקטיבה המנתחת את הסוגיה לאור מובנים ומגמות ;  גי הלוגיקה המודאליתבמוש" מסדר שני

;  בות הראשונה כפי שנותחו בפרק החמישי לעבודהוהמחוי" הספק הסביר"בהבנת סטנדרט 

כיצד עשוי הדגש , לאור אופיו הדואלי של סטנדרט הספק הסביר, ופרספקטיבה ריאליסטית הבוחנת

לשאלת מעמדו הנורמטיבי ( מסדר ראשון)ת קיומו של ספק עובדתי בהכרעת הדין להיות מועתק משאל

משמעי לפיו הרשעה -המסקנה שאציג הינה שלא ניתן לבסס טיעון חד  (.כשאלה מסדר שני)של הספק 

הסוגיה מבטאת היטב את , עם זאת.  כנגד דעת מיעוט מהווה בהכרח סטייה מן המחויבות הראשונה

.  ל המחויבות הראשונהת חמקמקותה שכמו גם א, ויות השונותחשיבות קשרי הגומלין בין המחויב

 .אחד-הרשעה פהגישה המחייבת  נימוקים נורמטיביים בעד העדפת ה הדיון יעלה, באופן כללי
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 (.2007) 297, 223א  קרית המשפט"  מעבר לספק סביר"עמנואל גרוס ומיכל עורקבי  
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רלוונטיים ביתר שלהלן הטיעונים והניתוח יש לציין ש.  יתמקד בסוגיה של הרשעה בדעת רוב הדיון

ידי ערכאת -אפשרות ההרשעה על:  שאת בהתייחס לסוגיה דומה שבה הקושי המתואר מובהק עוד יותר

   171.דינה של הערכאה הדיונית-הערעור לאחר שהנאשם זוכה בפסק

 בדעת רובהטיעונים הנפוצים נגד הכרה בתקפותה החוקתית של הרשעה   6.6.6

עמדתו המובנית של .  סוגיה בעלת אספקט חוקתי רוב הינה סוגית תוקפה של הרשעה פלילית בדעת

לא ניתן ליישב : לינגוויסטיאף הטיעון הבסיסי הינו אינטואיטיבי ו  172.הדין הישראלי מעוררת ביקורת

עצם .  על קיומו של הספק עידהעם קיומה של דעת מיעוט המ" מעבר לספק סביר"בין דרישת ההוכחה 

הטענה ספק קונקרטי שלא ניתן לאיינו באמצעות רציונאל של  קיומה של דעת המיעוט מעגן לפי

שהרי הדרישה להסרת הספק ולשלילת היתכנותה של  -מכובד ובעל משקל ככל שיהיה  -" הכרעת רוב"

 .אפשרות החפות אינה מתקיימת

לשאלת מובנו החמקמק של  תתקשרמאינם חפים ממעגליות ה, יש להודות, טיעוני הביקורת הנפוצים

נטען כי לעצם קיומה של עמדת המיעוט , ראשית:  מספר טיעונים ראויים להדגשה".  הסבירהספק "

כך , ספק זה הינו גלוי ואובייקטיבי.  משמעות אובייקטיבית לעניין זיהויו של ספק הנלווה להרשעה

הטיעון מקבל משנה תוקף .  שמשמעות האפשרות להרשיע כנגדו שקולה להתעלמות מודעת מקיומו

אלא חוות דעת ,  מנומקת של מיעוט בקרב חבר מושבעים-מיעוט איננה דעה אקראית ובלתיכשדעת ה

, דעת מיעוט בקרב חבר מושבעים עשויה לנבוע מהצבעת מחאה   173.מנומקת של שופט מנוסה ומקצועי

ושאר סיבות לא ענייניות או  174חוסר הבנה, שאינה קשורה לעובדות ולשאלה הטעונה הכרעה סימפטיה

באופן מנומק מעגנת  ,לעומת זאת, מזכה חוות דעת שיפוטית . ות מספיק להימנעות מהרשעהלא רציני

ם מובניה תסקירל התייחסב. אובייקטיבית של חומר הראיות-ספק המבוסס על בחינה מקצועית

הרי שדעת המיעוט השיפוטית עולה בקנה אחד עם , בפרק הקודם סטנדרט הספק הסבירל האפשריים

נימוק נוסף הינו כי ביטול משקלה של עמדה .  הראייתי והארטיקולציה של הספקדרישת העיגון 

  175.איננה סבירה העמדה השיפוטית עצמהש השיפוטית המכירה בקיומו של ספק סביר שקולה לקביע

תואמת למונחי הגישה ההסתברותית ביחס " דעת רוב"טיעון אפשרי נוסף הינו כי הדרישה להכרעה ב

היא אינה יכולה לבטל את משקלה של דעת .  המשגה והגדרת הספק הסביר לאופן הקצאת סיכוני
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ב פסק כי ערעור על זיכוי מנוגד לתיקון "בית המשפט העליון של ארה.  אפשרות זו אינה קיימת ברוב שיטות המשפט 

 Green v. U.S.  כך שלא יתאפשר גם היכן שנראה כי יסודו של הזיכוי בטעות, "סיכון כפול"החמישי לחוקה ולאיסור על 

355 U.S. 184, 187-188 (1957)  .בכפוף לחריגים נדירים , ו מאפשר כעקרון ערעור על זיכויגם הדין האנגלי אינ
אלימות או איומים נגד חבר עקב הפעלת הזיכוי הושג שכגון כאשר מוכח מעבר לספק סביר , המאפשרים קיום משפט חוזר

רק ביחס למספר ו ("clear and compelling evidence")" בהירה ומשכנעת", או כאשר התגלתה ראיה חדשה, המושבים
תיקון זה  . Criminal Justice Act 2003 (Retrial for Serious Offences) Order 2005.צומצם של עבירות חמורותמ

הסיכון "י את מעמדה המסורתי של הגנת משמעותשינה באופן  (בהוספת הפרק העשירי לחוק) 2004שנכנס לתוקפו בשנת 
" קבלת ראיות שלא על פי סדר הדין"יוסף אלרון גם ' ר.  אך נועד לחול במצבים חריגים ביותר, במשפט האנגלי" הכפול

בזכות על הכרעת דין במשפט פלילי כעניין מובן מאליו  מאפשר ערעור, לעומת זאת, הדין הישראלי(.  2001) 74יב  המשפט
לרוב שיטות הסדר זה הינו יוצא דופן ביחס .  בין ערעור על הרשעה לבין ערעור על זיכויכלל מבלי שהוא מבחין  ,ושגרתי

 "(.חוק בתי המשפט:  "להלן) 7324-ד"תשמ[ נוסח משולב] לחוק בתי המשפט 42 -ו 47סעיפים . המשפט המערביות
172

, 10ר הסניגו" ספק סביר אינהרנטי לפסק הדין -דעת מיעוט מזכה "קובו  מיע;  710לעיל הערה , למשל גרוס ועורקבי' ר 
1-4 (2009)  . 

173
עמדת :  נייר עמדה, ענבל רובינשטיין ויואב ספיר;  לעיל 710הערה , בין השאר גרוס ועורקבי' להדגשת נימוק זה ר 

הוגש  נייר העמדה(. 77.2.2003, הסניגוריה הציבורית הארצית) הרשעה בדעת רוב וערעור על זיכוי -הסניגוריה הציבורית 
פורסם באתר האינטרנט ואהרון אנקר  ' לוועדה לבחינת הרשעה בדעת רוב וערעור על זיכוי במשפט פלילי בראשותו של פרופ

 :הסניגוריה הציבורית –של משרד המשפטים 
 tice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/HavatDaat/DaatMiut.pdfhttp://index.jus 

174
 .4, שם 
175

נימוק זה כורך בין .  גם כדן יחיד, מסויג להכריע בתיקים-דעתו של אותו השופט הינו בעל תוקף בלתי-זאת כאשר שיקול 
   .עשוי להכיר בו -השופט הסביר  -ויותר מכך , לבין הספק שהאדם הסביר" הספק הסביר"מבחן 

http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/HavatDaat/DaatMiut.pdf
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מובן שלסוגיה גם השלכות אקספרסיביות שאינן . הקונקרטי המאובחן הגלום בההמיעוט והספק 

הוא נצמד אל , הדין-קיומה של דעת מיעוט מזכה פוגע בסגירות ובקבלה הציבורית של פסקי.  מבוטלות

 ,המפורשת בחוות דעת שיפוטית, אפשרות ממשית נותרת . מתמשך רשעה באופן המנציח ספקהה

בנוסף עלולה להתעורר תחושה כי אלמנט המזל השפיע באופן ניכר על .  חף מפשע הורשע ונענשאדם ש

.  באשר בפני מותב שיפוטי אחר עשויה היתה להיות התפלגות אחרת של הדעות, גורלו של הנאשם

אך הם אינם מספקים , נחת-יש בהם כדי לעורר התלבטות ואיוכולם משמעותיים טיעונים הללו ה

 .להלןנסה להציע אהגדרה שאותה  -הגדרה מדויקת מספיק של השאלה 

 של הדין הנוהגהעקרונית  העמדה  6.6.6

משפט לחוק בתי ה 20בדין הישראלי מוסדרת סוגיית ההכרעה המשפטית לנוכח חילוקי דעות בסעיף 

בית המשפט   176.ללא כל אבחנה בין המשפט הפלילי לבין המשפט האזרחי, כסוגיה מובהקת של סדר דין

העליון דחה את הטענה לפיה ההסדר מנוגד לזכותו של הנאשם כי אשמתו תוכח מעבר לספק סביר 

 עתההלכה הפסוקה קוב  177.כבוד האדם וחירותו:  לנוכח חוק יסוד" התאמה חוקתית"ולפיכך מחייב 

והיא , נהוגה בישראלאחד מאדניה של שיטת המשפט ה"מהוה לחוק בתי המשפט  20הוראת סעיף ש

יש להתפלא על כך    178".מבטאת השקפה משפטית בדבר דרך ההכרעה הרצויה במותב בו נחלקו הדעות

שנשענה , נדחתה הטענה החוקתית באמצעות הנמקה פורמליסטית בעיקרה, בסוגיה כה עקרונית, ששוב

ההיסטוריה החקיקתית ועל קבלת ההנחה לפיה מצוי הנושא בתחום הפררוגטיבה של המחוקק על 

לא נדרש כלל לשאלת הזיקה האפשרית בין הרשעה בדעת  בית המשפט העליון.  כהנחה מובנת מאליה

תחת זאת .  משמעותה של מגבלת הענישה הדאונטולוגיתרוב לבין מהותו של סטנדרט הספק הסביר ו

כוונת המחוקק הנלמדת ; תחולתו של ההסדר משך שנים במשפט הישראלי: ה נימוקיםהודגשו שלוש

והסברה לפיה בקיומה של זכות ; מהימנעותו מתיקון או שינוי של ההסדר בעקבות חקיקת חוק היסוד

עמדת בית המשפט .  לביקורת ערכאת הערעור יש ממילא כדי להסיר את הספק הנובע מדעת המיעוט

אשמתו תוכח מעבר לספק סביר ש לכךסה של הפרדה מוחלטת בין זכותו של נאשם העליון משקפת תפי

השופט לוי הדגיש כי דעת .  לבין השאלה אם סטנדרט ההוכחה יושם באופן נכון או שגוי במקרה הנתון

, אותם הנימוקים  179.וזאת בידי ערכאת הערעור לבחון, עשויה להיות שגויה, ממש כדעת הרוב, המיעוט

 180.דגשו במספר פסקי דין נוספים של בית המשפט העליוןהו, בעיקרם

מעבר לעצם טשטושה של השאלה החוקתית בדבר הזיקה המהותית האפשרית בין קיומה של דעת 

, ראשית. גם לגופה, בולטות מספר בעיות בהנמקה, מיעוט לבין דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר

-ובלתיפטים בערעור אינם נחשפים באופן ישיר השו.  ערכאת הערעור איננה חליפית לערכאה הראשונה

                                                           
176
 ".תכריע דעת הרוב, בית משפט הדן במותב ונחלקו דעות השופטים":  לחוק בתי המשפט מורה בפשטות( א)20סעיף  
177

לשם גילוי נאות .  (79.7.09 ,פורסם בנבו)דינו של השופט לוי -לפסק 74פסקה   י"מ' דידי סיבוני נ 994902פ "ע, למשל', ר 
 . בשלב המשפט בבית המשפט המחוזי והן בערעור לבית המשפט העליוןהן , שהייתי בין סניגוריו של המערער אציין

178
 .שם 
179

כפי שאפשר כי , טיעון זה אינו מביא בחשבון את האפשרות כי בסיסה של דעת המיעוט שגוי:  "כפי שכתב השופט לוי 
לו היה ההליך הפלילי מסתיים בהכרעתה של הערכאה הדיונית .  היינו שדווקא דעת הרוב לוקה בחסר, המצב הוא הפוך

, אינו סופם של ההליכים המשפטייםאולם זה .  אפשר גם אפשר שהתוצאה המרשיעה לא היתה עושה צדק עם הנאשם, בלבד
, להשקפתי.  שופטים לפחות 7ובדרך זו להביא את עניינו לדיון בפני , כי למערער שמורה הזכות לפנות לערכאת הערעור

 ...."הסדר זה נותן מענה הולם לחשש מפני פגיעה בזכותו של נאשם כי עניינו יוכרע ברמה הנדרשת בפלילים
180

. עקרון ההכרעה בדעת רוב המעוגן בחוק הודגש( 77.72.07, פורסם בתקדין) מדינת ישראל 'מסילתי נ 2400907פ "דנב 
דינה של השופטת נאור -לפסק 73פסקה מדינת ישראל ' ווחידי נ 9717909פ "עב;  פסיקה זו קדמה לפסיקה בעניין סיבוני

;  ל יסודי במערכת המשפט הישראליתכל הואכלל ההכרעה לפי דעת רוב מבוסס בחוק ונפסק ש (7.7.2001, פורסם בתקדין)
הטענה נקבע ש( 22.70.2001, פורסם בתקדין) דינה של הנשיאה ביניש-לפסק 72פסקה מדינת ישראל ' קייס נ 4117901פ "דנב

 ."אינה עולה בקנה אחד עם אופי שיטתנו"קיומה של דעת מיעוט מזכה מצביעה כי נגרם לנאשם עוות דין  לפיה
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אופי ורמת הפיקוח על ממצאי העובדה של .  עקיפהלעדויות והתרשמותם מן הראיות הינה אמצעי 

בעיה זו בולטת בעיקר ביחס להכרעות .  הערכאה הדיונית הינה כידוע מוגבלת ומצומצמת באופן מוצהר

לייצר רוב  לכל היותר ערכאת הערעור עשויה בקרה מצד, שנית  181.המבוססות על ממצאי מהימנות

אין בה כדי לבטל אך   .יותר ולספק תמיכה נוספת להסתברות כי המסקנה המרשיעה נכונה" מיוחס"

ההנמקה פוסחת , שלישית.  את עצם קיומה של הדעה השיפוטית המנומקת והספק המאובחן במסגרתה

מכל .  סס על דעת רובויה הרשעה להתבעל כל התייחסות לאפשרות שגם בערכאת הערעור עצמה עש

התמודדות ישירה וכנה של הפסיקה בישראל עם מורכבותה של הסוגיה בולטת בחסרונה , מקום

זהו דיון אינטרוספקטיבי שחשוב לקיים שכן ראוי להשתית את .  על כלל היבטיההמתעוררת החוקתית 

 .ההצדקה החוקתית על תשתית נורמטיבית מוצקה יותר

שר וועדה שמינה בחוות דעת שהגישה למרים בן פורת ( בדימוס) תהשופט שהביעה הלציון עמדראויה 

בן פורת העלתה את   182.בפרשת אל עבידדינו של בית המשפט העליון -פסקהמשפטים בעקבות 

צריכה להתקבל פה , להבדיל משאלה משפטית, הכרעה שיפוטית בשאלה עובדתיתש האפשרות לקבוע

ספק סביר לדעתה  על מהימנותה של עדות מרשיעה מותירהליכולת לסמוך  וגענדעת מיעוט ב .אחד

 .שלא קיבלה ביטוי בפסיקה, מדובר בעמדה חריגה בקרב שופטי ישראל 183.ביחס לאשמתו של הנאשם

ב דחה "של ארה בית המשפט העליון, מצד אחד.  עמדת המשפט האמריקאי מעניינת במיוחד בהקשר זה

אחד מנוגדת -ידי חבר מושבעים שלא בהחלטה פה-פשרות להרשעה עלהא מפורשות את הטענה כי

פסיקת בית המשפט העליון האמריקאי מבוססת על אבחנה , יתר על כן.  לזכותו החוקתית של הנאשם

היא , לחוקה 74 -המוגנת בתיקון ה)ברורה בין הזכות להרשעה לפי סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר 

המוגנת בתיקון )  לבין הזכות למשפט בפני חבר מושבעים( יזה הנוכחיתי התהמחויבות הראשונה במונח

נפסק כי שתי הזכויות התפתחו בנפרד (.  נתפסת כחלק מן המחויבות הפרוצדוראליתהו, השישי לחוקה

ית נפקותה של מבחינה מעש, לעומת זאת  184.או לייצר תלות חוקתית ביניהן, ואין לראותן כמקשה אחת

 .אחד-במשפט הפדראלי ובמרבית המדינות נותרה הדרישה להרשעה פה.  יחסית, עמדה זו מוגבלת מאד

אך ורק וגם זאת הדרישה הינה לרוב מיוחס , במדינות הבודדות המאפשרות הרשעה כנגד דעת מיעוט

אין לפסוח על , בנוסף  185.בהרכב מושבעים נרחב ותוך הגבלת האפשרות ביחס לעבירות מאד חמורות

מושבע הדיוט שדעתו עלולה למנוע הרשעה  - "Holdout Juror" -ה בעייתחשיבות האבחנה בין 
                                                           

181
 לעניין העמדה העקרונית לא ננקטהאולם , התייחס להרשעה שנסמכה על ראיות נסיבתיותאמנם וני פסק הדין בעניין סיב 

 .  אבחנה בין סוגים שונים של תשתית ראייתית בפסיקה כל
182

 197( 7)ד נא"פ, מדינת ישראל' אל עביד נ 4942931פ "דנ ;(7331) 719 ( 7)ד נא"פ, מדינת ישראל' אל עביד נ 2703937פ "ע 
הוועדה לבחינת הרשעה בדעת רוב וערעור על זיכוי :  ח הוועדה"לדו 7חוות דעתה של בן פורת נזכרת בפסקה   .(7332)

ח פורסם באתר האינטרנט "הדו.  (ח וועדת אנקר"דו) (2070פברואר  -ע "אדר התש, ליםשירו)דין וחשבון  -במשפט פלילי 
 :של משרד המשפטים

 A1FE25DAC19D/0/Ankar.pdf-9215-4FC2-C0A4-http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/DA5C4728 
183

מונתה וועדה  לנוכח המחלוקת בין השופטים בשאלת הספק הסביר בפרשת אל עבידבעקבות הצפת השאלה העקרונית  
זיכוי במשפט לבחינת סוגיות ההרשעה בדעת רוב וערעור על , אהרן אנקר' בראשותו של פרופ, ידי שר המשפטים-על חדתמיו

 .  פלילי
184

 Apocada v. Oregon 406 U.S. 404 (1972) ;Johnson v. Louisiana, 406 U.S. 356 (1972)  .גם גרוס ועורקבי' ר ,
 .  242-243, 710לעיל הערה 

185
 ,Jason D. Reichelt. עשר מושבעים-אחד של חבר של שנים-מדינות נדרשת הרשעה פה 40מתוך  42 -ב, מעשיתמבחינה  

Standing Alone:  Conformity, Coercion, And the Protection of the Holdout Juror, 40 U. MICH. J.L. REFORM 

 .Duncan vדינו של בית המשפט העליון בעניין -עשר מושבעים בפסק-רוככה הדרישה לשנים 7372בשנת  .(2007) 569

Louisiana 391 U.S. 145 (1968) . הרכב בפני  ,בעבירות מסוימות, משפט פלילי לקייםאפשרות בית המשפט העליון הכיר ב
במדינות המתירות הרשעה ברוב דעות נדרש רוב מיוחס של עשרה מושבעים מרשיעים מול שניים .  לבדשישה מושבעים בשל 
שישה או חמישה )כאשר חבר המושבעים הוא מצומצם (.  בלואיזיאנה)או של תשעה מרשיעים מול שלושה ( אורגון)ים מזכ

לפי . ואסמכתאות שם 719לעיל הערה , נייר העמדה מטעם הסניגוריה הציבורית' ר.  מתחייבת הכרעה פה אחד( מושבעים
 .בדעת רוב בכל מקרה בעבירה של רצח מדרגה ראשונהלא תתאשר הרשעה , 724לעיל הערה , Apocadoהפסיקה בעניין 

http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/DA5C4728-C0A4-4FC2-9215-A1FE25DAC19D/0/Ankar.pdf
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לבין האתגר המשמעותי יותר במונחי  186,משיקולים שאינם בהכרח רציונאליים או רציניים דיים

למרות שברובד . מקצועית מנומקת-המחויבות הראשונה לנוכח קיומה של חוות דעת שיפוטית

הנורמטיבי פסיקת בית המשפט העליון מצהירה על היעדר קשר בין דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר 

ובה הרבה יותר הנוהגת קרהרי שמבחינה מעשית החקיקה , לבין אפשרות ההרשעה כנגד דעת מיעוט

, המצב המשפטי באנגליה.  מצומצמתמאד פיינית ווא-סטייה ממנה בלתיה  .לדרישת הקונצנזוס

 187.די דומה, מבחינה זו

לבחינת סוגיות  ,אהרן אנקר' וועדה מיוחדת בראשותו של פרופ שר המשפטים נהימ 2001בשנת 

ה שבינן לבין הדרישה להוכחת האשמה מעבר והזיק, ההרשעה בדעת רוב וערעור על זיכוי במשפט פלילי

העמדה הרווחת לפיה  אך מצאה לבסוף לחזור על, צעות שונותהוועדה נדרשה לדעות וה  188.לספק סביר

 ח"ובין הנימוקים העיקריים שהודגשו בד.  זכויותיו של הנאשםל מנוגדתהרשעה בדעת רוב איננה 

, לדעתי באופן שגוי, בכך קשרה הוועדה" )לטתחוסר האפשרות האנושית להשגת וודאות מוח: "הוועדה

ניתן לקשרה לכתבים בהחלט זאת כאשר , את הדרישה להרשעה פה אחד עם דרישה לוודאות מוחלטת

, המעצימה את דעת המיעוט"גישה הטיעון כי ;  "(הוודאות המוראלית" המסבירים את משמעותה של

לת הספק של אחד השופטים על פסיקת הח" הנימוק לפיו 189;"איננה הולמת מערכת משפטים תקינה

החשש לפגיעה בערך של אמון הציבור ו  190;"הינה מלאכותית, שלא קינן בליבם כל ספק סביר, עמיתיו

גם כאשר דעת רוב השופטים היא כי האשמה הוכחה ( חמורות)במערכת המשפט לנוכח זיכוי מעבירות 

חס לכל סטנדרט הוכחה המקשה על השגת עשוי להיטען בי, בכל הכבוד, נימוק זה . מעבר לספק סביר

הנימוק כשלעצמו אינו משיב לשאלת עצם טיבה של הדרישה להסרת הספק , מכל מקום.  הרשעה

וכן ציינה יסוד המשטר הדמוקרטי  שבעקרון מהוה הכרעה בדעת רוב בנוסף קבעה הוועדה ש.  הסביר

שהוא השיח וההידברות ישנה עדיפות מבחינת דעת רוב בההכרעה  לכלל .טעמי מדיניות פרקטיים

ח הוועדה ניתן ביטוי גם לעמדה מעניינת מפיה של נשיאת בית "בדו  191.בין השופטים בהרכבמאפשר 

ידי חבר -לפיה האבחנה בין הכרעה שיפוטית לבין הכרעה על, השופטת ביניש דאז המשפט העליון

   192.ההכרעה בדעת רובמושבעים פועלת דווקא לחיזוק התמיכה בלגיטימיות של 

תוך הצגת המסקנה כי " הספק הסביר"ח הוועדה כולל התייחסות קצרה מאד לשאלת טיבו של "דו

ספק באשר לאשמתו של הנאשם נוכח קיומה של אפשרות בת , הספק הסביר הוא ספק שניתן להסבירו"

להוכיח את הנאשם מנת -על, כי הנאשם לא ביצע את העבירות המיוחסות לו, אחיזה הגיונית במציאות

                                                           
186
  .724לעיל הערה , Reichelt' להסבר הבעיה הייחודית שמייצג המושבע המתנגד הבודד ר 
187

עשר -שנים אפשר הרשעה לפי רוב מיוחס של עשרה מביןש 7371כלפי תיקון החקיקה משנת  נדחתה הבקורתגם באנגליה  
יש לשים לב .  ואסמכתאות שם 247-244 ,710לעיל הערה , ועורקבי של גרוס ירתם סק' ר.  ושבעים באספקט החוקתימ
הגם שמבחינה , הדין מאפשר לקיים המשפט מחדש .לנוכח דעת מיעוט אינה מובילה לזיכוי באנגליה הימנעות מהרשעהש

נוהגת למעשה דרישת רוב מיוחס של  גם באנגליה .נאשמים במצבים אלובדרך כלל לא נוהגת התביעה להעמיד מחדש  מעשית
 .  אחד-ה דרישה להרשעה פהמושבעים חלכאשר בהרכב של תשעה , עשר המושבעים-שניםמבין עשרה או אחד עשר 

188
 .722לעיל הערה ' ר 
189
 .73 ,שם 
190
 .74 'עמ". זכות וטו"הוסבר שאין מקום לתת בידי שופט המיעוט .  20, שם 
191

לרבות , חששות שונים ומגוונים ביחס להשלכות האפשרויות של חיוב הרשעה פה אחד בהיבט הזה הועלו.  27, 77-71,שם 
 ;"קואליציות חוצות תיקים"גיבושן של  ;שופטי הרוב כלפי שופט המיעוט מצדלחץ הפעלת  ;היווצרות מתח בין השופטים

והאפשרות כי יעדיף   (ערעורשלעצם קיומה עשויה להיות משמעות חשובה ביותר ל)חשש של שופט המיעוט מלעמוד על דעתו 
 .במקרים מסוימים, לוותר עליה

192
באופן המחייב , ההדיוטות9השופטת ביניש סברה שדרישת ההכרעה פה אחד תואמת דווקא את הגיון שיטת המושבעים 

זכות ערעור רחבה על פסק דין  המאפשרתשופטים ו פסיקתואין מקום להחילה בשיטה המבוססת על , להסיר כל ספק
בשיטת מושבעים אינה  החלטה שלא להרשיעאמריקאי מתחייבת לפי הטענה גם מאחר ו-אבחנה מן הדין האנגלו.  םבפלילי

אמריקאי -וכן מאחר ובמשפט האנגלו, המותיר אפשרות להעמיד את הנאשם לדין בשנית mistrial -מוליכה לזיכוי אלא ל
 .70-72, 722לעיל הערה , ח וועדת אנקר"ת בדועמדתה של ביניש מובא.  רעור על תוצאה מזכהאין מתאפשר ככלל ע
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ההתייחסות המשתמעת לשאלת הזיקה בין   193".יש להתגבר על ספק זה, במידה הקרובה מאד לוודאות

קישורה של הדרישה : ייםנמצויה להבנתי בש סטנדרט ההוכחהקיומה של דעת מיעוט מזכה לבין 

לנוכח , עמישגוי לטח הוועדה בהיבט הזה "הניתוח בדו)" וודאות מוחלטת"להרשעה פה אחד לדרישת 

מה שיש לתת אליו "והסברה כי   194;(כפי שנסקרה בפרק הקודם "הוודאות המוראלית" משמעותה של

אלא מה הביא את השופט המחזיק בדעת מיעוט להחלטה , את הדעת איננו עצם קיומה של דעת מיעוט

מנסחת מחדש את עמדת השופט לוי לפיה יתכן שדעת המיעוט באשר להכרעה  סברה זו  195."זו

ח "דו, בעיקרם של דברים.  אלו הן בעצם השאלות הטעונות בחינה ופיתוח".  הינה שגויה"העובדתית 

לפיה ההרשעה בדעת רוב היא כלל , הוועדה חוזר ומבצר את העמדה הקלאסית של המשפט הישראלי

ן יש לציי.  מוצא מענה הולם בקיומה של זכות הערעור מפשע והחשש להרשעת חף, יסודי ומבוסס היטב

בזכות הערעור  יותר שהוועדה כללה מספר המלצות לשינויים בדין הנוהג להבטחת שימוש אפקטיבי

 196.לנוכח קיומה של דעת מיעוט, בשאלות עובדתיות

ויבות הראשונה או המח מסגרתהאם מקומה של הסוגיה ב -ניתוח השאלה במונחי התיזה   6.6.6

 ?שנייההמחויבות ה

היא בעצם אם את סוגיית ההרשעה בדעת רוב יש לבחון בגדרה של השאלה  ,במונחי התיזה הנוכחית

לתשובה על שאלה זו משמעות .  הפרוצדוראלית, שנייההמחויבות הראשונה או בגדרה של המחויבות ה

על  של עקרון ההגנה" המובן החזק"ככל שהיא נועדה לבטא את , נזכור שהמחויבות הראשונה.  רבה

ככל שנסיק שהרשעה לנוכח דעת , לכן.  ית ושיקולי מדיניותנתועלת פני רדוקציהבמוגנת , מפשע חפים

לספק לה , אם בכלל, הרי יהיה קשה יותר, מיעוט שיפוטית מייצגת סטייה מן המחויבות הראשונה

שלא להיות מורשע "הרי שמן הזכות ,  בהתאמה להמשגה של דבורקין, לעומת זאת.  הצדקה נורמטיבית

  197.שום הפרוצדורה המשפטית המיטבית למניעת סיכון המשגהלא נובעת הזכות ליי" אם חף

הזכות להליך הוגן והערובות .  גורף, תועלתני-אנטי, מוגנת באופן חזקאיננה  שנייההמחויבות ה

רמת ההגנה על חפים מפשע .  הגדרה והתאמה מעת לעת, נתונות לעיצובההליכיות המוקנות לנאשם 

מאיזונים ומשיקולי מדיניות בהם נוקט , ולים תועלתנייםמושפעת משיק שנייהבמסגרת המחויבות ה

ככל שנסיק   .של הזכויות ההליכיות והפרוצדורותליישום שוויוני והוגן המחויבות היא .  המחוקק

כיר בחופש רב יותר של נ, שהרשעה לנוכח דעת מיעוט נבחנת בגדרה של המחויבות הפרוצדוראלית

גם באופן המגביר את מידת החשיפה , את מנגנוני ההכרעהלהגדיר  ,המחוקקבאמצעות , שיטת המשפט

 .כוחו של טיעון ההפרה החוקתית ייחלש בהתאם.  לסיכון של הרשעת שווא
                                                           

193
   .3, שם 
194

 ,במונחים של קונצנזוס" הוודאות המוראלית"את  גדירובפרק הקודם הודגשו המקורות הפילוסופיים וההיסטוריים שה 
מסקנה שלנוכח הראיות אין ", "הסכמה אוניברסאלית" ,"coerced assent", "הגיוןנכפית על ה"כמצב שבו המסקנה 

כל אדם חופשי מדעה ", "thoughts that govern our thoughts absolutely", "אפשרות לחלוק עליה באופן רציונאלי
הניסיון לסייג את .  לפרק החמישי לעיל 44 -ו 92המקורות וההסברים המפורטים בהערות ' ר, "קדומה היה מסכים למסקנה

איננו משכנע ואיננו מבוסס על " וודאות מוראלית"ל" וודאות מוחלטת"מעותה דעת מיעוט מזכה על יסוד אבחנה בין מש
 .של רעיון הוודאות המוראלית, או למצער הכרחית, הבנה נכונה

195
 .71, 722לעיל הערה , ח וועדת אנקר"דו 
196

שינוי זה חשוב בהתייחס לסיטואציה )ערעור בזכות תמיד ערעור על הרשעה בדעת רוב יהיה .  א:  ההמלצות החשובות הן 
הדין הקיים מחייב במצב זה קבלת ,  ידי ערכאת הערעור-ידי הערכאה הדיונית והורשע בדעת רוב על-שבה זוכה הנאשם על

 -במסגרת ערעור על הרשעה בדעת רוב ידון בית המשפט שלערעור מחדש . "ב(.  לחוק בתי המשפט 47סעיף ' ר.  רשות ערעור
"de novo" - ורשאי הוא , לרבות ממצאי מהימנות, בממצאים משפטיים ובממצאים עובדתיים, דהיינו, בכל נושא הערעור

עצם קיומה . "ג".  כשם שניתן לעשות ביחס לממצאים משפטיים, להסיק מסקנות שונות מאלו שהסיקה הערכאה דלמטה
בית המשפט לקיים את הדיון בערעור בפני הרכב מורחב של של דעת מיעוט יהווה שיקול במסגרת השיקולים שישקול נשיא 

תהווה עילה , בין אם הערעור התקיים בהרכב רגיל או מורחב, קיומה של דעת מיעוט מזכה בהחלטה בערעור.  "ד".  שופטים
 .27-22, שם".  לבקשה של דיון נוסף

197
 RONALD DWORKIN, A MATTER OF PRINCIPLE 81 (1985).  .לעיל 4.9.7ורט בפרק הדיון המפ' ר.  
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בחיבורו בחר דבורקין בסוגיית מספר המושבעים כסוגיה המובהקת המתאימה ביותר , לכאורה

דבורקין התייחס לשאלת מספר , עם זאת  198.להמחשת טיבה המובחן של המחויבות הפרוצדוראלית

ואפשר שלא העלה על )הוא לא הביע דעתו .  אחד-המושבעים תחת הנחה ברורה של דרישה להרשעה פה

דומני שהשאלה , מכל מקום.  אפשרות של הרשעה לנוכח דעת מיעוט שיפוטית מנומקת( כללדעתו 

 .משגה של דבורקיןבעינה עומדת והצורך בבחינת הסיווג דווקא מתחזק לנוכח הה

ציב במרכז הניתוח הינה לפיכך אם הרשעה לנוכח דעת מיעוט מזכה סותרת מניה וביה את השאלה שא

העמדה המבוססת נכונה דווקא או שמא , דרישת ההוכחה מעבר לספק סביר ואת המחויבות הראשונה

 .  שנייהות התוך ראיית מנגנון ההכרעה כנדבך של המחויב, על הפרדה מושגית בין שתי השאלות

 ומודלים של לוגיקה מודאלית" שני ספקות מסדר"מעמדם של   6.6.6

הצעד הראשון הדרוש כדי לנתח את תוקף הטענה לפיה בעצם קיומה של מחלוקת שיפוטית באשר 

.  הינו צעד לוגי, "הספק הסביר"לעמידת ראיות התביעה בדרישת ההוכחה המחמירה טמון מניה וביה 

השאלה מן הסדר הראשון מתייחסת . להבחין בין ספקות מסדר ראשון לבין ספקות מסדר שני יש

השאלה מן הסדר השני מתייחסת לתוקף המסקנה ".  ספק סביר"האם הן מותירות  -במישרין לראיות  

(.  או ההיתכנות הממשית של תרחישי חפות לנוכח הראיות) הסביר השיפוטית בשאלת קיומו של הספק

, האפשרות כי בסיסה של דעת המיעוט שגוי"זו מתקשרת לאמירה של השופט לוי לפיה קיימת  הבחנה

מושאי .  השאלות אינן זהות".  שדווקא דעת הרוב לוקה בחסר, היינו, כפי שאפשרה כי המצב הוא הפוך

חוסר הוודאות הפנימית באשר "עניינם של ספקות מסדר שני ב.  טות או הספק אינם זהיםבההתל

ההבנה כי מדובר   199".לראיות, או המיוחסת, להערכתה וקביעתה של מידת הוודאות החיצונית הגלומה

, השאלה המתעוררת היא שאלת קיומם.  שאינו פותר את הסוגיה, בשאלות נפרדות הינה אך צעד ראשון

עות לשאלה זו ניתן להידרש באמצ.  בין שני מושאי הספקות" קשרי הנביעה"צמתם של והכרחיותם וע

 .מודלים שונים ומובחנים של לוגיקה מודאליתבחינת התאמתם של 

חשיבותה של פרספקטיבת ניתוח זו ושל הסדר המושגי שהיא מייצרת הוסברה במאמרו מאיר העיניים 

מאמרו של שפירא השיב לטענה דומה שהועלתה באופן   200.שעסק אמנם בסוגיה אחרת, של רון שפירא

משפט "השאלה שהתעוררה ב".  חוקית בעליל-הפקודה הבלתי"ל מבחן אינטואיטיבי ביחס ליישומו ש

בטרם הסיקו כי " היססו"היתה אם אמירת שופטי בית הדין הצבאי בהכרעת הדין כי הם  201"גבעתי

החוקיות -אי"אינה שוללת מניה וביה את מסקנת ה" בלתי חוקית בעליל"הפקודה שנדונה היתה 

 203:מכאן שפירא דייק והגדיר  202".בעליל

                                                           
198

בבסיס הדיון בטיבה של המחויבות הציב דבורקין את השאלה אם ניתן לתבוע מכח הזכות שלא להיות מורשע אם חף כי  
לעולם ניתן לתבוע מנגנון הכרעה זהיר שדבורקין ביקש להמחיש .  72ולא , מושבעים 24הרשעה תחייב דיון בפני הרכב של 

 .שיקטין את מידת הסיכון להרשעה מוטעית( גם יקר יותרו)יותר 
199

 BERTRAND RUSSELL, AN  ;(2002) 13, 27 המשפט" הלימה בין מידת הענישה למידת הודאות בהרשעה"יניב ואקי ' ר 

INQUIRY INTO MEANING AND TRUTH 62 (London, 1980) . 
200
 .(7330) 727 'אפלילים  ושאלות של שכל ישר' גבעתי'דין -פסק"רון שפירא  
201
 (בפני בית הדין הצבאי של פיקוד דרום) 9242923 דר 
202

.    עוריםהמאמר ניתח את הסוגיה שהתעוררה בעקבות פסיקת בית הדין הצבאי לער.  729-724, 200לעיל הערה , שפירא 
, "בלתי חוקית בעליל"ביחס לשאלה אם הפקודה שניתנה היתה  "היססו"שאם חברי המותב העלתה את הטענה הסניגוריה 

 ".לעיניי החיילים" דגל שחור מתנוסס"כ ,בעליל ברורה וגלויהלא היתה החוקיות -אינובע ש
203
 .724, שם 
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.  לא תמיד יש לה תשובה ברורה בעליל, השאלה האם פקודה היא בלתי חוקית בעליל"... 

אי החוקיות נבחנת בבחינה מסדר .  ברור לנו שהוא ברור בעליל –לא כל דבר ברור בעליל 

, ובחינתו של בית הדין את ענין זה הינה בחינה מסדר שני', עלילותה'ראשון לגבי מידת 

בכך , המצופה מן החייל, בדיקתו של בית הדין שונה מזו.  שוניתאשר על גב הבחינה הרא

בשאלה , על כן, המחלוקת הינה.  שהיא מצויה ברובד גבוה יותר של התייחסות לדברים

 ".'מובן מאליו X -מובן מאילו ש'כי ' מובן מאליו X"האם ניתן להסיק מן הפסוק 

, "איסור", "חובה"העוסקת במושגי ) "לוגיקה דאונטית"בתחום הלוגיקה המכונה ש הסביר שפירא

מן ההנחה על פיה , כלומר.  אינטואיטיביים כמתואר" יחסי נביעה"לא מתקיימים ( 'וכו" היתר"

ההפרדה המושגית בין הספקות מן הסדר   X."204 -הכרחי שהכרחי ש"אין נובע ש" X -הכרחי ש"

-את הטענה הלינגוויסטיתבאופן המאפשר לדחות , הראשון והשני מאפשרת לפיכך מסקנות שונות

   .אינטואיטיבית שהועלתה מטעם ההגנה

חוות דעתו השיפוטית של השופט לוי ביחס לטענת הספק ההכרחי לנוכח דעת מיעוט משקפת רציונאל 

הסכמה בשאלה אם הוכחה האשמה מעבר לספק סביר לא נובעת מבחינה -מהתלבטות ואי: ניתוח דומה

אלא שכאן בדיוק נדרשת ההבחנה הקונצפטואלית בין .  ההוכחהלוגית שלילתה של העמידה בסטנדרט 

-אי"בבסיס הניתוח של שפירא עמד כאמור שיוכה של טענת   205.מודלים שונים של לוגיקה מודאלית

אלו במהותן .  העוסקת בשאלות כגון האיסור והחובה, "הלוגיקה הדאונטית"לתחום " החוקיות בעליל

 ,(alethic modality) "הלוגיקה האלתית"בהיר שפירא כי בתחומי ה, לעומת זאת.  נורמטיביותשאלות 

הבהרה זו   206.מתקיימים ככלל קשרי נביעה בין ההנחות, "אפשרי"ו" הכרחי"העוסקת במושגים כגון 

.  חשובה במיוחד ככל ששאלת קיומו של הספק הסביר מתמקדת בשלילת היתכנותם של תרחישי חפות

 -ירות הראיות אפשרות ממשית של חפות שאיננה ניתנת לשלילה אם מות -השאלה מן הסדר הראשון 

 .אם ניתן לשלול את האפשרות הקונקרטית שאובחנה בדעת המיעוט -מתקשרת לשאלה מן הסדר השני 

הלוגיקה "בהתייחס לחקר עובדתי הינו מודל " הטלת הספק"המודל הרלוונטי ביותר לניתוח סוגיית 

אך לא , נגזר, זהו מודל קרוב  .ל של שפירא"שלא נדון במאמרו הנ, (epistemic modality) "האפיסטמית

הלוגיקה האפיסטמית עוסקת בשאלות של מידת הבטחון   207.בהכרח זהה למודל הלוגיקה האלתית

זהו המודל העוסק במישרין בשאלת מעמדם של , כלומר  ".רכישת ידע"ביחס לפרופוזיציות באשר ל

ניתוח טבעו של ל -נקודת המוצא  חזרנו שוב אלבכך נדמה ש.  בתחומים של חקר האמת" ספקות"

שאין היא עוסקת , מעצם טבעה של האפיסטמולוגיה.  עצמו" מעבר לספק סביר"סטנדרט ההוכחה 

כמו טיב ואופן , קשרי הנביעה הלוגיים.  שהבמוחלט אלא בטבעה של ההצדקה האפיסטמולוגית הדרו

 .  הם עצמם השנויים במחלוקת  ,ותיקופו של ההיסק" רכישת הידיעה"

הוא ממחיש פעם נוספת את הדואליות הגלומה , יתר על כן.  הניתוח המוצע אינו פותר אפוא את השאלה

עצם קיומם  ככל שהנטייה היא להדגשת. בסטנדרט הספק הסביר כפרמטר להצדקה האפיסטמית

                                                           
204
 .724-724, שם 
205
 "iterated modalities".  724, שפירא' ר. 
206
 .724, שם 
207
 ,John Nuyts  'ר , יות האלתיתלאלבין המוד תהאפיסטמי יותהמודאלבין לעמדה לפיה אין מקום להבחין כלל  

OGNITIVE CXPRESSION OF EHE T :ODALITYMXPRESSION OF EHE T  in ,Overview and Linguistic Issues

(William Frawler ed., 2006) 9–8 1, ATEGORIESC 
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עה קשרי הנבי, "לוגיקה האלתית"רציונאל הניתוח קרוב יותר למושגי ה, "הספקות"ונוכחותם של 

ככל שהנטייה , לעומת זאת".  מתאיינים"הספקות אינם  ובעיסוק בשאלה מהסדר השני, מתבקשים

 המעוררת את שאלת התוקף והנכונות להכיר נורמטיביתכמסננת " הסבירות"היא להדגשת מבחן 

וההבחנה בין השאלות מן הסדר הראשון והשני " הלוגיקה האלתית"מתרחקים ממושגי  אזי, בספקות

הכרה  -באופן המאפשר אי" שגויה"פשוט ניתן לסבור כי דעת מיעוט מזכה הינה  ,כלומר.  רלוונטית יותר

ביחס  שהודגשו עד כה מסקנותהרק מחדדת את , אני סבור, הבהרה זו.  בספק הנובע ממנה

 .מקמקותם של סטנדרט הספק הסביר ושל המחויבות הראשונהלח

אתה "ונתן כהן בין השאלה אם 'ידי ג-גם את האבחנה המודגשת על להזכירראוי , בהקשר של ניתוח זה

[ החשיבה]למסורת "כהן מסביר כי בהתאם   208".אתה יודע שאתה יודע"לבין השאלה אם " יודע

" וודאי"או " קיימות די ראיות" "מוכח"מתקיימים קשרי נביעה הכרחיים בין מה ש, "הקרטזיאנית

".  וודאי שוודאי"או , "קיימות די ראיות לכך שקיימות די ראיות"אם :  לבין השאלה מסדר שני

ככל שדגיש ה כהן, לעומת זאת".  אמונה"למודל הכרעה המבוסס על  עתומושגים אלו מתאימים לד

 - בחינת התוקף של פרופוזיציותשמבינים את הדיות הראייתית או הוודאות המשפטית כמבוססות על 

במושגי תמיכה " )H -הראיות מוכיחות ש"ניתן ליישב הכרה בכך ש -" קבלה"הווה אומר על מודל של 

מבוסס , של כהן ההכרעה מודל, ד אחדמצ  209".לדעת שאנו יודעים"מבלי ( אינדוקטיבית גבוהה

שכן , לדעתי, אולם מצד שני הקושי נותר.  נתון לבקרה מסדר שני, כסטנדרט אובייקטיבי" קבלה"ה

קשה יותר להצדיק , דווקא במודל ההוכחה האינדוקטיבי המבוסס על אלימינציה של אפשרויות החפות

(.  ללא קשר לסוגיית הידיעה)מנומקת  את שלילתה של היתכנות החפות המוכרת בחוות דעת שיפוטית

במושגי )דעתי היא כי שלילת היתכנותם של תרחישי חפות , בין אם כהן נתן דעתו על כך ובין אם לאו

אפשרות החפות הממשית המאובחנת , במלים אחרות.  נקשרת למושגי הלוגיקה האלתית"( האפשרי"

 .  נותרת ממשית ומאובחנת גם כשהיא שנויה במחלוקת

כפי שהיא )משמעי לשאלה -אינה מספקת לדעתי פתרון חד, חשובה ומעניינת, ספקטיבה הראשונההפר

תרומתה בכך שהיא חושפת ומדגישה את  (. מספקת ביחס לשאלות מתחום הלוגיקה הדאונטית

אלו שאלות הכרוכות באופנים השונים להבנה .  השאלות שמתחת לפני השטח של הדיון האינטואיטיבי

הפרספקטיבה הבוחנת את מעמדם של ספקות מסדר .  נדרט ההוכחה מעבר לספק סבירויישום של סט

בכך היא .  תלוי באופן המשגתו של מבחן הספק הסביר-שני אינה יכולה לספק פתרון שהינו בלתי

 .וזאת אפנה להמחיש כעת, תוקף לדיוננו במחויבות הראשונה-אני סבור משנה, מספקת

 ויבות הראשונה כפי שנותחו בעבודהוהמח" הספק הסביר"מובנים ומגמות בהבנת   6.6.2

לבין , שאלת הכרחיות קשרי הנביעה בין ספקות מסדר שני המתבטאים בקיומה של דעת מיעוט מזכה

עשויה לזכות למענה שונה בתכלית לנוכח הבדלים " ספק סביר"השאלה מסדר ראשון בדבר קיומו של 

בסקירה וניתוח של מובנים  בפרק החמישי לעיל הארכתי.  בתפיסת מהותו של סטנדרט הספק הסביר

הסוגיה הנוכחית מספקת המחשה חשובה נוספת לחוסר .  הסטנדרטפרשנות ויישום של , ומגמות בהבנה

ניתן להדגיש מספר מגמות שהוסברו .  האחידות בפרשנותה ובתיחום גדרה של המחויבות הראשונה

 .על ניתוח הסוגיהבפירוט בחלקו הראשון של הפרק ואת השלכתן 

                                                           
208
 L. JONATHAN COHEN, THE PROBABLE AND THE PROVABLE 351 (1977). 
209
 .שם 
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  210.לפי שפארד, בולטת חשיבותה של המגמה ההיסטורית בעיצוב מובנו של הסטנדרט, כך למשל

מדגישה את הזיקה ההדוקה בין סטנדרט הספק , כגישתה של שפירו, הפרשנות ההיסטורית הדומיננטית

לית נועדה לבטא הוודאות המורא, "לוקיאניים"במונחים ה". הוודאות המוראלית"הסביר לבין אידיאל 

 Highest attainable")מבחינה מעשית " המיטב האפשרי"במונחי , סטנדרט הוכחה אולטימטיבי

standard") , קבלה "היא הוסברה בכתבי התקופה במונחים של ". ראיות מוראלית"בהוכחה הנסמכת על

שבו לא קיימת כל  כמצב, (universal/coerced assent)" הנכפית על ההגיון"או הסכמה " אוניברסאלית

אף אדם סביר ונקי מדעה קדומה לא יוכל לחלוק על "ואף כמצב שבו ; סיבה לוגית להטיל ספק

אינטואיטיביים בין קיומה של דעת -נראים קשרי הנביעה הלוגיים, במונחי תפיסה זו 211".המסקנה

ניכרת , גד זאתכנ.  משמעיים-מובהקים וחד" ספק סביר"מיעוט שיפוטית מזכה לבין קיומו בהכרח של 

של מעבר בעיצובו ופרשנותו של , הרלוונטיות וההשלכה של המגמה הנטענת מפיהם של שפארד וסולאן

למונחים המתמקדים , הסטנדרט ממונחים של שאיפה לדרגת וודאות מעשית מקסימלית כפשוטה

הדגשתה כגון " )סביר"בהוספת דרישות ותנאים לתיקופו של הספק כ, "הלגיטימי"במהותו של הספק 

כמו דעת הרוב , מגמה זו מתבטאת במחשבה לפיה דעת המיעוט המזכה(.  של הדרישה לארטיקולציה

אף כי חשוב להדגיש שדעת מיעוט שיפוטית מנומקת מקיימת " )לא נכונה"עשויה להיות , המרשיעה

אי כתנ" סבירות"ההתמקדות ב(.  במובן היכולת לספק הסבר לספק, בוודאי את דרישת הארטיקולציה

א המאפשרת את ניתוק הקשר הלוגי בין דעת המיעוט המזכה לבין ישל הספק ה" לגיטימיות"להכרה ב

 ".  ספק סביר"הכרה הכרחית בקיומו של 

אחידות שמבטא -ביחס לתכליות הבלתי תישהצג" הכלים השלובים"ניתוח דומה מתבקש לנוכח טיעון 

המקנה תוקף " הנוחות המוסרית"בצד , השאיפה למיטב אפיסטמי: ומקיים סטנדרט הספק הסביר

במונחי האידיאל האפיסטמי קשה להמעיט ממשמעותה של דעת מיעוט .  להטלת סיכוני המשגה

הגדרתו של מנגנון הרשעה בדעת , לעומת זאת.  הספק הגלום בה אינו ניתן לטשטוש.  שיפוטית מזכה

מנגנון .  ון הנוחות המוסריתביחס לקריטרי( ולא הכרחית)למצער מסוימת , רוב עשוי לתאום עמדה

וודאות מסוימת המתבטאת בקיומה של דעת -גם לנוכח אי, ההכרעה מספק תוקף ולגיטימציה להכרעה

, האין די בהבעת אי נחת מוסרית:  אך גישת הנוחות המוסרית מאפשרת גם את הטיעון ההפוך.  מיעוט

?  בכללה רית החברתית או המערכתיתכדי להטיל דופי בנוחות המוס, ביחס להרשעה, ולו של שופט יחיד

של הגדרת תנאי תוקף להחלטה , צידה האחד.  אלו הם בעצם שני צידיה של גישת הנוחות המוסרית

.  ניכר בסוגיית ההכרה בתוקפה של הרשעה לנוכח דעת מיעוט, וודאות אינהרנטיים-לנוכח תנאי אי

 . מסדר שני, תמערכתי" נוחות מוסרית"מנגנון ההכרעה בדעת רוב מספק בעצם 

מוליכים , ביחס למובנו וטיבו של סטנדרט ההרשעה ודלים התיאורטיים השונים שנסקרוכך גם המ

ככל שמתקרבים למונחי הגישה ההסתברותית או לגישה .  למסקנות שונות בסוגיית קשרי הנביעה

פי דעת -אך טבעי שההכרעה על, בהקצאת סיכוני המשגה" מידתיות"התולה בסטנדרט ההרשעה מונחי 

ככל שמובן הסטנדרט במונחי הסרתו , לעומת זאת.  ואף מתבקשת מאליה, תפס כלגיטימיתירוב ת

עשויה עמדה שיפוטית מנומקת לפיה הספק לא הוסר , בדרך האלימינציה של כל ספק קונקרטי

היא מצביעה על ספק גלוי ואף מנציחה   .לקבל משנה תוקף" שלמות ראייתית"וההוכחה לא הגיעה כדי 
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בהתאמה , ניתן כך להציע זוויות התבוננות שונות ביחס למשמעותם של הספקות מסדר שני  .את קיומו

 .ו בהתייחס למשמעותו של סטנדרט הספק הסבירותחלכל אחת ממש ההתבלטויות שנ

הראשונה הינה כי סטנדרט .  יחס לטיבה של המחויבות הראשונה ראויות לדגש מיוחדבשתי מסקנות 

את  תילנוכח מסקנה זו הסבר.  טוי רעיוני למחויבות ואיננו מייצר רף מוגדר ומוחשיההרשעה הינו בי

ככל .  ואת היותו תלוי גם בתחושת האחריות והמצפון השיפוטית, היתרונות בגמישותו ובעמימותו

-נדמה כטיעון בלתי" לא נכונה"הרי שהנימוק לפיו דעת המיעוט עשויה להיות , שמקבלים המשגה זו

אלא אם , או לא במונחי ההתאמה לאמת החיצונית" נכונה"השאלה כלל איננה אם הדעה  . רלוונטי

לפיה אין ההרשעה , מיעוט-ולו בדעת, ראוי להכיר בתוקפה של הרשעה לנוכח קיומה של עמדה שיפוטית

ניתן לטעון שדי בקיומה של דעה , מצד אחד.  עולה בקנה אחד עם המחויבות של מערכת המשפט

כדי לחייב , אין ההרשעה עולה בקנה אחד עם מחויבותה העקרונית של מערכת המשפט שיפוטית לפיה

הרי שוב זו שאלה , אם מוקד המחלוקת הינו ההתאמה למחויבות המערכת, אולם מצד שני.  זיכוי

, ואם כך(.  המחלוקת מתייחסת לטיבה וגדרה של המחויבות)התואמת את מושגי הלוגיקה הדאונטית 

 .עביר-אינה מציבה מכשול בלתי הרי שדעת המיעוט

היתה הגדרתו של סטנדרט הספק הסביר , כזכור, הדיון בפרק החמישי שאליה התכנס שנייההמסקנה ה

כי הפרשנות התואמת באופן  תיהסבר.  באופן התואם את המובן החזק של עקרון ההגנה על חפים

שטיין שפיתח ' בזיקה לזו של פרופ, צוקרמן' מיטבי את המובן החזק של עקרון ההגנה הינה זו של פרופ

ולא כעניין של )תלויה -מחויבות מערכת המשפט הינה להענקת חסינות בלתי, לפי גישה זו  212.אותה

 a definite":במילותיו של צוקרמן". ספק מאובחן"בפני הטלתו של סיכון הרשעה לנוכח ( מידה

possibility, which cannot be dismissed as unfounded, that the accused it innocent… [where] the 

evidence of the case leaves room for a perceptible possibility of innocence, however small, we 

cannot convict".213   היא מתקשרת למושגי , לדעתי. הנוכחי של הדיוןהמשגה זו חשובה מאד בהקשר

קשרי הנביעה בין ספקות מסדר שני , כאמור, ולגביה, "האפשרי"אלת הלוגיקה האלתית המתייחסת לש

ככל שקיימת דעת שיפוטית המנמקת קיומו , באופן ישיר.   מתקיימיםאכן לבין ספקות מסדר ראשון 

 ,(unfounded) "בלתי מבוססת"או  "חסרת שחר"הרי שכל עוד לא נתייגה כ, של ספק בחומר הראיות

 .לתרחיש של חפות" קטנה ככל שתהיה, לא קיימת אפשרות"עון לאורה שקשה מאד מבחינה הגיונית לט

 (מסדר שני)לבין מעמדו הנורמטיבי ( מסדר ראשון)היחס בין הספק העובדתי   6.6.6

שוב על אופיו הדואלי של  נקודת מבט ריאליסטית על סוגית ההרשעה לנוכח דעת מיעוט מזכה מלמדת

במבט . ציווי לספקנות בד בבד עם ציווי לדחייתה של ספקנות אקססיבית: הספק הסבירסטנדרט 

בין ספקות מסדר שני לבין ספקות מסדר " קשרי נביעה"ריאליסטי השאלה איננה רק שאלת קיומם של 

אלא השאלה היא גם אם ההכרעה בין דעות מנוגדות של שופטים מתמקדת בשאלת , ראשון

או בשאלת תוקפו ומעמדו הנורמטיבי של ( כשאלה מסדר ראשון)עובדתי  היתכנותו של ספק9קיומו

הנכונות לקיים הרשעה לנוכח דעת מיעוט (.  שאלה מסדר שניכ)מצביעה דעת המיעוט  הספק שעליו

אלא היא מעידה על קיומו של מנגנון , שיפוטית מזכה איננה אמירה רק לגבי מנגנון ההכרעה ההליכי
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הכרעה בדעת רוב אינה יכולה לאיין מבחינה לוגית את קיומו של הספק .  "סינון ספקות"מהותי של 

.  העובדתי אלא לכל היותר להציג טענה נגד סבירותה של הדעה השיפוטית המוכנה לייחס לו משקל

מעצם שלילת קיומם של קשרי נביעה בין ספקות :  ניתן להסביר זאת באמצעות הפיכת סדר ההצגה

ר ראשון מתבססת מערכת המשפט על קשירתה של הסוגיה להנחות כגון מסדר שני לבין ספקות מסד

בכך מובלעת ההנחה כי סטנדרט .  להבדיל מהנחות הלוגיקה האלתית, אלו של הלוגיקה הדאונטית

אלא בשאלת סבירותם , ההכרעה אינו מתמקד בקיומם של ספק או אפשרות של חפות כשאלה עובדתית

זהו חיזוק משמעותי לטיעונו הביקורתי של .  נורמטיבי-פטידעת מש-המחייבת שיקול, של הספקות

שפארד המדגיש את תהליך ההתרחקות מן המשמעות ההיסטורית המקורית של דרישת ההוכחה מעבר 

 .לספק סביר

 מסקנות -הרשעה בדעת רוב   6.6.6

 :לאור שלוש פרספקטיבות הניתוח נוכל להתכנס אל המסקנות הבאות

, משמעי הקושר את הסוגיה באופן הכרחי למחויבות הראשונה-ון חדלבסס טיע ילא ניתן לדעת (7

.  כך שאפשרות ההרשעה לנוכח קיומה של דעת מיעוט מזכה תיתפס בהכרח כהפרתה או כסטייה ממנה

בזמן שצידה .  לנתח שאלה זו הוביל שוב להדגשת אופיו הדואלי של סטנדרט הספק הסביר הניסיון

מייצר קושי ממשי להתגבר מבחינה לוגית על " רות החפותאפש"ו" ספק"האחד השואף להסרת ה

כשאלה של הערכת תוקף עשוי להתגבר על " סבירות"הרי שצידה המתמקד ב, קיומה של דעת המיעוט

למגמות ולמובנים השונים , כצפוי, דואליות זו מתקשרת שוב.  משקלה של דעת המיעוט ביתר קלות

 .בפרשנותו ובהבנתו של סטנדרט ההכרעה

בפרט , ההמשגה המוצעת בעבודה זו למובן החזק של המחויבות הראשונה, עם זאת יחד (2

אפשרות חפות מאובחנת הגלויה "ידי צוקרמן המתמקד בקיומה של -באימוצו של המבחן המוצע על

באופן המקשה , מצדיקה לדעתי את קשירתה של הסוגיה אל המחויבות הראשונה" בחומר הראיות

בנוסף יש להדגיש שחוות דעת שיפוטית   .מיעוט שיפוטית מזכה מנומקת להתגבר על משמעותה של דעת

 .מזכה מקיימת גם את דרישת הארטיקולציה

פילוסופית של דרישת הוודאות המוראלית אינה -גם ההיצמדות למשמעות ההיסטורית (9

 .מתיישבת לדעתי עם אפשרות ההרשעה בדעת רוב כנגד דעת מיעוט מזכה

כזה או אחר בין המחויבות הראשונה לבין " אינטרפליי"מקיימות שיטות המשפט השונות  (4

חופש מסוים לעצב את תחומה של כל אחת מן המחויבויות ואת נקודות  קיים. שנייההמחויבות ה

ת ילקשור את סוגי אהי (לא רק בישראל)הרווח  הנטייה המפורשת של השיח. הממשק והיחס ביניהן

  .זו תפיסה שבהחלט אפשר לחלוק עליה  .חויבות השנייהההרשעה בדעת רוב מבחינה עקרונית למ

להגדרות אלו ולרמת הזיקה בין הסוגיה לבין המחויבות הראשונה השפעה ברורה על רמת חשיפתם של 

 . נאשמים בפני סיכון הרשעת השווא

משמעותית על רמת ההגנה ברור כי לגדר האפשרות להרשיע לנוכח דעת מיעוט מזכה השלכה  (4

היא , שנייהככל שמסייגים את קביעת המדיניות ביחס לסוגיה זו במסגרת המחויבות ה .עעל חפים מפש

כך גובר החופש בידי המחוקק להשפיע על רמת ההגנה על שמקיימת שיטת , המחויבות הפרוצדוראלית
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היחסיות במימוש אידיאל : ישנה כאן המחשה לשתי טענות מרכזיות לתיזה.  המשפט על חפים למעשה

וחשיבות קשרי הגומלין וההשפעה בין המחויבויות ;  השוואתי תמידי-לעיון ביקורתי נהתוהנ, ההגנה

כפי שאני ) מייצגת סטייה מן המחויבות הראשונהמיעוט בין אם נסיק שהרשעה לנוכח דעת .  השונות

בלבד ומנותקת  שנייהשהיא מתקשרת אל המחויבות ה( כגישת הדין הנוהג)ובין אם נסיק  (נוטה לחשוב

לאופן שבו מתעצבת רמת רלוונטית ו הרי שלא נוכל להתעלם מהיותה דוגמה מייצגת, הראשונה מן

המספקת משנה  חשובה מדובר בדוגמה, מבחינה זו . ההגנה על חפים מפשע בהקשרים רבים ומעת לעת

תוקף לטיעון לפיו יש לבחון את רמת הנאמנות של שיטת משפט לעקרון ההגנה על חפים בהתייחס לצבר 

האפשרות לקיים הרשעה כנגד   .בלבד" הספק הסביר"מבלי להיתלות בעיגונו של סטנדרט , חויבויותהמ

 .הנתלית בעצם יישומו של סטנדרט ההוכחה" שביעות הרצון"דעת מיעוט אמורה לסייג גם את 

  הסדרי טיעוןמסגרת ב ההגנה על חפים מפשע  6.6

בעיית "על , מעט אחרת, הרעיונות שביסוד התיזה הנוכחית מאפשרים להציע זווית התבוננות חדשה

מתקיים שיח ער ביחס לפרקטיקת הסדרי  ספרות המשפטית ובשיח הציבוריב.  בהסדרי טיעון" החף

מייצרת חשש  הינה שהיא הפרקטיקהאחת הטענות העיקריות נגד . שכיחה ביותר בעת הזוהטיעון ה

השאלה מתעוררת עקב התמריץ הקיים עבור נאשמים להודות . חפיםשל להרשעות  וייחודי מוגבר

כדי להימנע מסיכון של הרשעה וענישה , ללא קשר לשאלה אם ביצעו עבירה ,באחריות פלילית מסוימת

 .בגין עבירה חמורה יותר

קיים .  ח על שאלה זוחיבור העוסק בניתוח מעמיק של המחויבות להגנה על חפים מפשע אינו יכול לפסו

, מעשיתלבין המציאות ה המועלים בתיזה הנוכחיתצורך לבחון את הקשר בין הרעיונות התיאורטיים 

הדיון התיאורטי בעקרון ההגנה על חפים מפשע   214.שבה פרקטיקת הסדרי הטיעון חולשת בכיפה

ו של ההליך הפלילי נחת ניהולמתבצע לרוב מתוך ה, בעבודה זו וככלל, ובמחויבויות הנגזרות ממנו

זהו האקסמפלר שבאמצעותו . שהכרעת דין בסופו ממצה של חקר עובדותלתהליך  הוא מתייחס.  השלם

אכן מתבקש כי הדיון בעקרון ההגנה יתמקד .  מתיימרת המדינה לבטא את מחויבותה להגנה על חפים

, בעת הזו.  ממנו עשיתהמ אך לצד זאת הוא אינו יכול לפסוח על בחינת הסטייה, קודם כל באקסמפלר

ואילו , הלכה למעשה רק מיעוט קטן מבין ההרשעות הפליליות מבוססות על מימושו של ההליך השלם

של דיון במחויבות .  שגורות והדומיננטיותהן ה -הודאות באשמה במסגרת הסדרי טיעון  -" סטיות"ה

והשלכותיו הינו חסר ועלול להגנה על חפים המתעלם מפרקטיקת הסדרי הטיעון המשפט מערכת 

 .להיוותר תיאורטי גרידא

אלא שהיא , שלא זו בלבד שהתיזה העיקרית נותרת רלוונטית תיהסוגיה מצאאת לבחון  תימשפני

 הצורך שאיננה מודגשת די, בהסדרי טיעון" בעיית החף"פרספקטיבה חיונית לניתוח  להציעמאפשרת 

בנות חשובות ביחס לתמריצים של נאשמים להודות התיזה מאפשרת תו.  ושטרם פותחה בשיח הרווח

 .  שביסודהוביחס לגורמים " בעיית החף"ביחס למימדים הצפויים של , במסגרת הסדרי טיעון
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' יחד עם פרופ, ד ענבל גלון ממחלקת מידע ומחקר בבית המשפט העליון"מרגל ועו-ר קרן וינשל"ידי ד-מחקר שנערך על 
העלה כי פחות , 2077 -ל  2070ן שהתנהלו בבתי משפט בישראל בי( 7,471 –כ )אייל והקיף מדגם נרחב של תיקים -אורן גזל
 27 -שיעור הסדרי הטיעון העולה מהמחקר הוא כ.  ממצים את זכותם לניהול משפטבישראל אחוזים מהנאשמים  משישה

ישנם תיקים בהם בוחרים )מהתיקים בבתי משפט השלום  יםאחוז 29 -מהתיקים בבתי המשפט המחוזיים וכ יםאחוז
ענבל , אייל-אורן גזל' ר(.  נאשמים להודות שלא במסגרת הסדר וכן תיקים בהם כתב האישום מבוטל או ההליכים מעוכבים

לחקר וף המרכז תישמחלקת מחקר של הרשות השופטת ב)שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים , מרגל-גלון וקרן וינשל
נתונים רשמיים אודות שיעור התיקים המסתיימים בהסדרי טיעון (.  2072מאי  ,פשיעה משפט וחברה באוניברסיטת חיפה

זמינותם של נתונים -ידי התנועה לחופש המידע נדחתה לנוכח טענת אי-צ על"אינם מפורסמים ועתירה שהוגשה בנדון לבג
 (.70.4.77, לא פורסם) משרד המשפטים' לחופש המידע נ התנועה    70-04-42332( ם-י)עתמ ' ר.  מדויקים
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הטיעון המרכזי שיוסבר בפרק זה הינו שככל שקיימת בעיה ממשית של הרשעת חפים במסגרת הסדרי 

שכשלעצמו יש לו חסרונות , דרי הטיעוןהרי שמקורה העיקרי איננו בעצם קיום מוסד הס, טיעון

בעיית החף בהסדרי טיעון קשורה באופן הדוק לרמת הנאמנות .  אך גם יתרונות לא מבוטלים, ברורים

בראי המחויבויות , שמפגינה מערכת המשפט בתקופה ובהקשר נתונים לאידיאל ההגנה על חפים

 -אלא היא עשויה להצביע , רי הטיעוןבעיית החף איננה אינהרנטית להסד.  השונות שנסקרו בעבודה

שדווקא , על ליקויים מהותיים ומשמעותיים יותר במערכת המשפט -צמתה ובהיקפיה ובע, בקיומה

אינה מרעה את מצבם של , כך נטען, אופציית הסדרי הטיעון.  ם התייחסות ותיקוןטעוניהם ה

שגיאה , מכל מקום.  צמתהוז בעאם לא בתדירותה א, "בעיית החף"הנאשמים והיא עשויה להקטין את 

של מערכת  הצלחתהקשורים לברובם  גורמים אלה.  היא להתייחס אל הבעיה במנותק מן הגורמים לה

אין בטיעון כדי לשלול תרומה סיבתית של .  מפשע המשפט לספק ערובות משכנעות להגנה על חפים

ע על הקשר ההדוק בין אלא אך להצבי, פרקטיקת הסדרי הטיעון כשלעצמה להרשעת חפים מפשע

במלים .  הבעיה ומימדיה הצפויים לבין בעיות מהותיות במימוש אידיאל ההגנה במסגרת ההליך השלם

הרשעה במסגרת הסדרי ( ואף מבכר)מצבם של הנאשמים החפים מפשע במשטר המאפשר , אחרות

להגן על חפים ביומרתה של המערכת ( הכללי והספציפי)במידה רבה מן האמון " צבעו"טיעון נוטל 

 .  אמון זה איננו מתגבש בחלל ריק.  במסגרת ההליך השלם

ית של עקרון טהקריאה להשתחררות מתפיסה אקסיומ:  זכיר מספר טענות מרכזיות לתיזה הנוכחיתא

ביחס למימושו מתוקף יישום הזכות להליך הוגן וסטנדרט ההוכחה " שביעות הרצון"ההגנה על חפים ומ

ירת העקרון למספר מחויבויות נגזרות שרמת הגשמתה של כל אחת מהן עשויה קש;  מעבר לספק סביר

הבא , חשיפת המתח האינהרנטי בין תכליות ההליך הפלילי;  להשתנות מעת לעת ובהקשרים שונים

 ;הבנת היחסיות ההכרחית והדינמיות של הגשמת אידיאל ההגנה על חפים;  לכל אורכולידי ביטוי 

והדגשת חשיבותה של ההתבוננות הביקורתית כלפי רמת המחויבות שמפגינה שיטת המשפט כלפיו 

ישנה השלכה משמעותית גם , את חשיבותן בססככל שעלה בידי ל, לטענות אלו.  בזמן ובהקשר נתונים

 .במסגרתו" בעיית החף"על הדיון הנורמטיבי במוסד הסדרי הטיעון ובסוגיית 

הדיון בבעיית החף בשיח הרווח נוטה ככלל לבודד את ההתבוננות על אופציית הסדר הטיעון 

רציונאליים שהיא מייצרת מן ההתבוננות על פעולת מערכת המשפט -והתמריצים הרציונאליים והבלתי

לרוב נשען הדיון על הנחה כי מערכת המשפט מפגינה רמת נאמנות .  בהליך השלם ובעיית החף במסגרתו

הינה ההגנה על חפים מפשע בהליך השלם הנחה מובלעת נוספת הינה כי רמת .  חידה לעקרון ההגנהא

במסגרת הסדרי הטיעון מחייבת הכרה מפורשת " בעיית החף"אמנם המחשת עצם קיומה של   .גבוהה

הסתברות שאיננה זניחה  כך שישנהוב, בכך שהליך חקר העובדות במשפט אינו נסמך על וודאות

אולם מהצגתה של בעיה של  215.(שלצדדים יכולת ולו כללית ומוגבלת להעריכה) מוטעית הלהרשע

מובלעת הנחת אמון בסיסי באמינות של חקר העובדות  ,הרשעת חפים בהסדרי טיעון באופן ייחודי

מניח , רציונאלי-כמודל כלכלי, הניתוח.  בהליך השלם וביכולתו להבחין ככלל בין אשמים לבין חפים

צמת הראיות והצדדים להעריך את תוחלת הנזק לנוכח ניהול הליך ההוכחות בהתחשב בעיכולת של 

מכאן ההתייחסות אל אופציית הסדר הטיעון הינה כאל .  ולהשוותה לתוחלת הנזק הגלומה בהסדר

 .ת שוואפני הסיכון להרשעבסטייה מן ההליך הרגיל ומן הערובות וההגנות שהוא מספק 

                                                           
215

צדיקה המגלה נטייה ברורה שלא להכיר בבעיית החף כבעיה מוחשית המ, בהיבט הזה יש להבחין בין השיח השיפוטי 
בין השיח האקדמי המציב ל (הכללית ביחס לתוצרי ההליך הפלילי "שביעות הרצון"בהתאמה צפויה ל) פיקוח שיפוטי הפעלת

 .ת בעיית החף כסוגיה מרכזית במסגרת הדיון הנורמטיבי בפרקטיקת הסדרי הטיעוןא
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ת הסדר הטיעון לעולם אינה מתבצעת במנותק מהשפעת מאפייניה חינת כדאיוהעניין הוא שב

בעיית החף בהסדרי טיעון מימדיה של זיקה הדוקה בין יש לצפות ל.  הקונקרטיים של מערכת המשפט

בשני סוגי ההליכים מתקיים יחס שאיננו ישיר ושאיננו קבוע .  החף במסגרת ההליך השלםלבין בעיית 

הגם שהזיקה   .(probative guilt)לבין האשמה הפרובטיבית  (actual guilt)בין סוגיית האשמה הממשית 

.  את הדיון בטיבה של זיקה זוהרי שהשיח נמנע מלפתח באופן סדור ,  המאלי נתמובהנטענת נדמית כ

את , בפרק זה הינה להסביר את הקשר האמור ולבחון מחדש לאורו את בעיית החף הדיוןתכלית 

ביטולה . משתנים ותלוייםאינם אחידים אלא , טעןא, כל אלו.  מימדיה ואת הגורמים המשפיעים עליה

 .מפשע לשפר את מצבם של הנאשמים החפיםלכן לא צפוי  הטיעון של אופציית הסדר

בעיית "ש, דיון נורמטיבי מקיף ביחס לפרקטיקת הסדרי הטיעון הציעלמתיימר  שאינני, חשוב להדגיש

לבסס טיעון כללי  מתיימר יעל כן גם איננ  216.במסגרתו, חשוב במיוחד, הינה אך אספקט אחד" החף

ניתובם של .  הדיון כאידיאליזציה של הפרקטיקה וודאי שאין לראות אתב. בעד נקיטת הסדרי טיעון

נובע מצורך מעשי לנוכח , הסכמותהתכנס לתוך נכונות לנקוט פשרה ול, ןתיקים רבים להסדרי טיעו

, ככלל, השיטה מאפשרת ניצול ממוקד של המשאבים הללו.  מגבלת המשאבים התביעתיים והשיפוטיים

תמקד הינה אם מן הפרקטיקה אהשאלה שבה .  להכרעה במחלוקות מהותיות שאינן ניתנות לגישור

 .המרעה את מצבם של נאשמים חפים מפשע ודיתהמעשית הזו נובעת בעיה ייח

 ות התביעה לעקרון ההגנה על חפיםמחויבות רשוי -הנחות מוצא לדיון   6.6.6

ראשון הוא מישור הה.  ההתייחסות לבעיית החף בהסדרי טיעון מעוררת שני מישורים נבדלים

המחויבות להגנה על חפים   .כלפי אזרחים חפים מפשעשל רשויות התביעה תלויה -הבלתימחויבותן 

היא תלויה לא .  באמצעות פעולת מערכת המשפט, מפני הרשעת שווא הינה מחויבות כללית של החברה

ה הנוספים של מערכת סוכניאלא נבחנת גם באופן פעולתם של השחקנים המוסדיים ו, רק בבתי המשפט

רשויות , יך משפטי אדברסריגם תחת ההנחה הבסיסית של הל.  המשפט המשפיעים על ההליך הפלילי

חלות עליהן חובות זהירות , על כן.  לאור המחויבות להגנה על חפים מפשעהתביעה בעצמן פועלות 

כתב אישום מחויבת  החלטה אם להגישבהקשר של ה  .לרבות במישור האתי 217,ונאמנות מוגברות

המחמיר ובהערכה תלוי לפעול כשעקרון ההגנה המתבטא בסטנדרט ההרשעה -התביעה באופן בלתי

רובם של התיקים הפליליים  בהבמציאות ש  218.לנגד עיניה" סיכוי סביר להרשעה"הכנה של קיום 

פרקטיקת   .הרי שהכח ושיקול הדעת שבידי התביעה מקבלים משנה תוקף, הסדרי טיעוןמסתיימים ב

ורם וגדים שלאלנוכח התכליות והתמריצים המנ, מיוחדת בעייתיותהסדרי הטיעון עשויה אמנם לעורר 

ההגנה על , של הבאת עבריינים על ענשם, התכליות שעליהן מופקדת התביעה.  פועלת התביעה הכללית

" נצחון"ו" הצלחה"וכן תמריצים מערכתיים ואישיים ל, ב"כיומימוש הגמול וההרתעה ו, החברה

עשויים לעתים קרובות לעמוד כנגד ההקפדה על יישומו של הסטנדרט המחמיר והקפדני לבחינת 

 .  הראיות

                                                           
216

המוצאת ביטויה הן בשיח הציבורי והן בפיקוח השיפוטי על הסדרים במשפט , הביקורת הנפוצה כלפי הסדרי טיעון 
טרס החברתי לנוכח בעקרון הגמול ובאינ, מתייחסת לפגיעה באכיפת הדין הפלילי, "גישת האיזון"במסגרת , הישראלי

ד "פ, מדינת ישראל' פלוני נ 7342932פ "ע' ר" גישת האיזון"לעניין .  הניתנות לנאשמים במסגרת הסדרי טיעון בעונשהקלות 
 (.2009) 411( 7)נז

217
ואף חובה שלא , חובה לגילוי מלא של חומר החקירה, לות למשל את חובת ההגינות השלטונית ותום הלבחובות אלו כול 

לשאלת תחולת עקרון תום "דן ביין  'לעיון נוסף ר. מידע וטענות העלולות לפגוע בקייס שלה, מבית המשפט ראיות להסתיר
 (.7334) 707ד פלילים " הלב בדין הפלילי

218
מתנה הגשת כתב אישום בהערכת התובע לפיה קיים סיכוי  7322-ב"תשמ, [נוסח משולב] לחוק סדר הדין הפלילי 72סעיף  

 .הערכה זו מתבצעת לאורה של הדרישה להוכחת האשמה מעבר לספק סביר  .סביר להרשעה
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המישור הראשון המשפיע באופן משמעותי על קיומה התיאורטי והמעשי של בעיית החף בהסדרי טיעון 

ה להיתפס התביעה הכללית עשויה כשלעצמ התנהלות.  אופן שבו פועלות רשויות התביעהל קשור אפוא

המקבל משנה , זה נדבך.   כנדבך חשוב בבחינת מחויבותה של מערכת המשפט לעקרון ההגנה על חפים

השפעות , עשוי להשתנות בהתאם לשיקולי צורך ומדיניות, תוקף וחשיבות במציאות של הסדרי טיעון

 יה נכלל להבנתהיבט ז.  הוק-ומשיקולי אכיפה אד, אידיאולוגיות ופוליטיות, פרסונאליות, חברתיות

רמת הנאמנות של רשויות .  במסגרת המחויבות הפרוצדוראלית של מערכת המשפט והזכות להליך הוגן

מהווה אם כן , בבתי המשפטתלוי  שאיננובאופן , התביעה עצמן למימוש עקרון ההגנה על חפים בפעולתן

אך הוא , בך העיקרי שבו אדוןזה איננו הנד".  ףבעיית הח"בניתוח , שאיננו אחיד, נדבך משמעותי ביותר

קיומה של בעיה משמעותית של נכונות להרשעת חפים במסגרת הסדרי טיעון עשויה  .ראוי להדגשה

הבעיה איננה אינהרנטית .  להצביע על על ליקוי משמעותי בהבנת רשויות התביעה את תפקידן

ה בעיגם הפתרונות ל לכן.  בשימוש הנעשה בה לפרקטיקת הסדרי הטיעון אלא מצביעה על ליקויים

   219.עשויים להיות אחרים

" יתר-אדברסריות"של , מדובר בחלק מבעיה אפשרית רחבה יותר.  היבט זה איננו ייחודי להסדרי טיעון

(Adversarial excess) ,גם , חד הגורמים המרכזיים להרשעות שוואהמזוהה פעם אחר פעם במחקרים כא

, ומתוך שכנוע עצמי בצדקת הדרך, מתוך קידוש התכלית שלאורה הן פועלות  220.במסגרת ההליך השלם

לעקרון ההגנה על חפים  העצמאיתעלולות רשויות החקירה והתביעה לסטות באורח מהותי ממחויבותן 

מוגזמים עשויים לבוא לידי ביטוי בשלבים " להט תביעתי"או " להט חקירתי.  "ולחקר האמת כאחת

בעיית , בהיבט הזה.  וביניהם גם במסגרת עריכת הסדרי טיעון, ההליך המשפטיובהקשרים שונים של 

אינה נבדלת מבחינה עקרונית , ככל שהיא נקשרת לסטייה של התביעה ממחויבותה, החף בהסדרי טיעון

, הסתרת ראיות ומידע, כגון שיטות חקירה לא הוגנות, מסטיות אחרות ודומות במהותן מחובת ההגינות

 .טיעון במסגרת ההליך השלם כמו גם בהסדרי, אלו משפיעות על בעיית החף.  'המשפט וכוהטעיית בית 

התביעה הינה שחקן בעל עניין שיטת משפט אדברסרית ב.  הוא שיעמוד במרכז הדיון המישור השני

 התביעה פועלת.  החברתייםעל המימוש המיטבי של התכליות והאינטרסים  תמופקד היא. בהליך

פעולה זו הינה .  בכפוף לחובת ההגינות, י ההרשעה והענישה של חשודים ונאשמיםלמיקסום סיכוי

חרף חובותיה העצמאיות של התביעה לפעול כשעקרון ההגנה על חפים , על כן.  לגיטימית ואף חיונית

הרי המחויבות האולטימטיבית של מערכת המשפט לעקרון ההגנה אינה יכולה להסתמך על , לנגד עיניה

לא התביעה אלא בתי המשפט הם המופקדים בסופו של .  הדעת של התביעה בלבד-ועל שיקולהמדיניות 

כתנאי  מעבר לספק סביר כך שאשמתו תוכחדבר על הבטחת מימוש זכותו של הנאשם להליך הוגן ול

להעמיד , דעתה המקצועי-ובהתאם לשיקול בתום לב, באופן לגיטימי, עתיםהתביעה עשויה ל.  להרשעה

                                                           
219

 אטענתו המרכזית של  גזל אייל הי.  (2004) 7לה משפטים " הסדרי טיעון ובעיית החף", אייל-אורן גזל' לטענה דומה ר 
שלט על ידי הסדרי במשטר הנ, לדידו.  שבעיית החף נובעת מעצם ההחלטה של התביעה להעמיד נאשמים חפים מפשע לדין

, מכיוון שבמשטר כזה התביעה יכולה להבטיח הרשעה בקלות יחסית, יועמד לדין גדול יותר מפשע טיעון הסיכון שנאשם חף
מכאן מציע גזל אייל כי הפתרון לבעיה איננו בביטול הסדרי הטיעון .  באמצעות הצעת הסדר טיעון מקל, גם אם התיק חלש

וזאת , יש לראות את הצעת הסדר הטיעון ככלי לזיהוי תיקים חלשיםלדידו  . פוטי על הסדריםאלא ביצירת מנגנון פיקוח שי
מתודולוגיים , הצעה זו כשלעצמה מעוררת קשיים עקרוניים.  בפרט ככל שמידת ההקלה בעונש המוצעת הינה גדולה יותר

 . ירתה לחובותיה של התביעההבעיה ובקש חשיבות הטענה היא באפיון, לענייננו.  רחיב כאן את הדיון בהםאשלא , ומעשיים
  :Marvin Zalman, The Adversary System and Wrongful Conviction, in WRONGFUL CONVICTION  :'לדוג' ר 220

INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON MISCARRIAGES OF JUSTICE 71-72 (C. Ronald Huff and Martin Kilias eds., 

2008)  ;Randall Grometstein, Wrongful Conviction and Moral Panic, in WRONGFUL CONVICTION:  

INTERNATIONAL PERSPECTIVES ON MISCARRIAGES OF JUSTICE 11 (C. Ronald Huff and Martin Kilias eds., 

2008)  ;SIMON D., IN DOUBT:  THE PSYCHOLOGY OF THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS 31-33 (2012) . 
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הזכות לקיום הליך של חקר עובדות במשפט .  חפים מפשע בפני הסיכון להרשעת שווא נאשמיםגם 

ידי חבר מושבעים או מותב שיפוטי מהוה את גולת -תלוי ומתן הכרעת דין על-אובייקטיבי ובלתי

פרקטיקת הסדרי הטיעון מעוררת את .  הכותרת של מחויבות מערכת המשפט לעקרון ההגנה על חפים

הקשורה בחשש לנכונות אפשרית של נאשמים חפים , ה ייחודית בדיוק מהסיבה הזובעיית החף כבעי

 .  ערובותלהודות באחריות פלילית תוך ויתור על אותן , לנוכח תמריצים מגוונים, מפשע

 שיפוטיעיקרים בשיח ה -הסדרי טיעון בעיית החף ב  6.6.6

מתנהל בעשרות השנים האחרונות דיון משמעותי ולעתים מוקצן  החברתי והאקדמי, בשיח השיפוטי

העובדה שפרקטיקת הסדרי הטיעון הפכה לדרך הנפוצה לביסוסן של . ביחס למוסד הסדרי הטיעון

מעוררת שורה של שאלות  221(לעתים קרובות חלקיות ביחס להאשמות המקוריות)הרשעות פליליות 

פרקטיקת הסדרי הטיעון שנויה במחלוקת הן  . ך הפליליבראי שתי התכליות העיקריות הנקשרות להלי

החשש כי  הן לנוכחו, על מימוש אופטימלי של הצדק והחובה להעניש עבריינים במסגרתם הויתורלנוכח 

על פני הניסיון לעמוד על , "קניית סיכון"כצעד של , חפים מפשע יעדיפו את ההקלה המוצעת בהסדר

בניסיון לנתח את ההשלכות , אמפיריים ותיאורטיים, ים רביםלאורך השנים הוקדשו מחקר.  חפותם

 .של פרקטיקת הסדרי הטיעון

.  בשיח השיפוטי זוכה סוגיית בעיית החף למקום שולי בלבד במסגרת הדיון הנורמטיבי בהסדרי טיעון

סוגיית   222".החשש מפני הרשעת חף בהסדר טיעון איננו ממשי"מצאה לקבוע כי אף הפסיקה בישראל 

ההתערבות של בית המשפט בהסדר טיעון המוצג בפניו נדונה בפסיקה כשבמרכזה החשש ההפוך  גדר

הפיקוח השיפוטי על הסדרי .  יתר המוקנות לנאשמים ופגיעה באינטרס הציבורי-מפני הקלות, דווקא

הבוחנת את סבירותה של ההקלה לה זוכה הנאשם והויתור על מיצוי " גישת האיזון"טיעון נסמך על 

באופן הפסיקה מכירה , יתר על כן.  נטרס הענישתי לאור כלל שיקולי התביעה בעריכת ההסדרהאי

    223.מקל טיעון הסדר לנקיטת ,ואפילו עיקרי, כנימוק לגיטימי מפורש בקשיים ראייתיים

, מיצוי הענישה הפלילית-גם הביקורת הכללית הרווחת כלפי הסדרי הטיעון נוטה להדגיש את היבט אי

מיצוי -מבקרי הסדרי הטיעון נתפסת כפגיעה בצדק לנוכח אירבים מבעיני " בעיה"ה.  ההרתעה והגמול

היותו  הביקורת מדגישה גם את הפגיעה במראית פני הצדק לנוכח  .מלוא חומר הדין כלפי עבריינים

                                                           
221
 .לעיל 274והערה , 7ש "בה 7, 273לעיל הערה , אייל-גזל 
222

 .277לעיל הערה , פלוני 7342932פ "עפסק הדין המנחה בשאלת טיב וגדר הפיקוח של בתי המשפט על הסדרי טיעון הינו  
שהומחשה בפרקים " גישת שביעות הרצון"נאמן ל, בית המשפט העליון.  פסק הדין ניתן בהרכב מיוחד של תשעה שופטים

העובדה כי , הזכות לייצוג משפטי, כי הערובות המוקנות לנאשם לרבות החשיפה למלוא חומר הראיות הדגיש, הקודמים
.  בהסדרי טיעון מפשע הרשעת חפיםממסירים את החשש  -ת התביעה פועלת במערך מקצועי ועצמאי ותחת ביקורת שיפוטי

פ "בע.  בפסקי דין קודמים ניתן למצוא התבטאויות שיפוטית שהעלו את החשש לבעיה של הרשעת חפים.  432-434, שם
 הביע השופט קיסטר את העמדה לפיה על בית המשפט לוודא כי (7312) 449( 7)ד כו"פ, מדינת ישראל' בחמוצקי נ 492917

רה שלא הודאת הנאשם במסגרת ההסדר ניתנה מרצון טוב וחופשי ולדחות הודאות כשיש מקום לחשש שהנאשם הודה בעבי
סבר השופט לנדוי שהחשש העיקרי , חוות דעתו של השופט חיים כהן באותו פסק דיןבגם  לעומת חשש זה שהועלה.  ביצע

ד "פ, מדינת ישראל' עלי נ 447920פ "בע.  הפוגעת בצדק ,תנת לוהניבהסדרי טיעון איננו מפני פגיעה בנאשם אלא מן ההטבה 
לון בהערת אגב עמדה שקראה לאימוץ מנגנון פיקוח שיפוטי לבחינת הבסיס העובדתי אהביע השופט  (7329) 727, 710( 9)לו

העמדה  את ,כאמור ,עמדות אלו אינן משקפות.  לאור החשש להרשעת חפים מפשע, להודאת הנאשם בהסדר טרם קבלתו
 .הדומיננטית בשיח השיפוטי

223
כפי שיובהר :  "דברי הנשיאה ביניש בפסק הדין בעתירה נגד הסדר הטיעון בעניינו של נשיא המדינה לשעבר משה קצב' ר 

לצורך , עם זאת.  קיומם של קשיים בראיות הלכאוריות הוא אחד הטעמים העיקריים לעריכתו של הסדר טיעון, להלן
מתקיים הרף , על התובע לוודא תחילה כי על אף קיומם של קשיים ראייתיים בתיק, בוש הסדר כאמורשקילת האפשרות לגי

וזאת אף אם אין , מתקיים להערכת התובע סיכוי סביר להרשעה –קרי , הראייתי הלכאורי הנדרש לצורך העמדה לדין פלילי
דינה של הנשיאה -לפסק 4פסקה  ועץ המשפטי לממשלההי' נ( 'א)פלונית  4733901צ "בג".  מדובר בסיכוי גבוה או ודאי לכך

 (.27.02.2002 ,ש"פורסם באר)ביניש 
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ואת הפגיעה במעמדו של בית המשפט כגורם המוסמך לקבוע את הענישה ההולמת " נתון למיקוח"

 224.הסדרי טיעון עשויים גם לייצר פערי ענישה ולפגוע בעקרון השוויון בפני החוק.  ומידתה

החשש לפגיעה .  את הפרספקטיבה ההפוכההביקורת נוטה להדגיש דווקא , לעומת זאת, בשיח האקדמי

הוא המוצג כחשש המהותי ובעל ההשלכות  -זכויותיו של הנאשם ולא החשש כי זכה להקלה ב

היא המצדיקה ומחייבת נקיטת פיקוח שיפוטי " בעיית החף", לפי גישה זו.  המוסריות החמורות יותר

תואמת את ה, ראויה לציון האבחנה המעניינת של אורן גזל אייל.  דעתה הסוברני של התביעה-על שיקול

 225:כי בהינתן השיטה האדברסרית טועןגזל אייל .  ין זכויות לבין אינטרסיםאבחנה בה

לא ניתן להסביר את העברת הסמכות להרשיע אדם מהמנהל לבית המשפט אלא בצורך " 

בית המשפט אינו יכול להגן על אינטרס הציבור כי התביעה .  להבטיח הגנה לנאשמים

ובכלל זה גם האינטרס של נפגעי העבירות בענישת הפוגעים )תפעל כראוי כנגד עבריינים 

, עד גם לקדם את האינטרס הציבורי בהרשעת עברייניםההליך הפלילי כולו נו, אכן(.  בהם

אולם ההנחה שבבסיס השיטה האדברסרית היא שהתביעה מתאימה יותר מבית המשפט 

 ".  להעריך כיצד להגן על אינטרס ציבורי זה

הוא המצדיק ומחייב לייחד את סמכות ההרשעה , הצורך להגן על חפים מפני הרשעת שווא, לעומת זאת

הראשונה היא אם אכן השאלה . העמדה מעוררת שתי שאלות עיקריות.  המשפט בלבד והענישה לבתי

זו שאלה .  יש לצפות לקיומה של בעיה משמעותית של הרשעת חפים מפשע במסגרת הסדרי טיעון

קיומה של , היא אם לנוכח החשש להרשעת חפים שנייההשאלה .  של הנחות עובדתיות, מעשית

-לשאלה זו גם אספקט נורמטיבי.  נאשמיםחותה מרעה את מצבם של האופציית הסדרי הטיעון ושכי

 .שתי השאלות שנויות במחלוקת בשיח האקדמי.  ערכי

תם במסגרת אהשאלה הפוזיטיבית של שיעור החפים מפשע המורשעים על בסיס הוד, מעצם טבעה

, אמפיריותהגם שחוקרים ניסו לפתח מתודולוגיות .  מדןוהסדרי טיעון הינה שאלה קשה מאד לא

הרי שעיקרו של הדיון הינו , למצער להמחיש את קיומה של הבעיה וחשיבות ההתייחסות אליה

 .   תיאורטי ומתבצע בהתבסס על הנחות הפסיכולוגיה ההתנהגותית

 הטיעונים המקובלים  -בעיית החף   6.6.6

ים קיומה של בעיה משמעותית של הרשעת חפים תארהטיעונים העיקריים המאפנה כעת להצגת 

המתבונן על הסדר הטיעון  ,"העונש הקריטי" טיעוןהטיעון המרכזי הינו .  האינהרנטית להסדרי טיעון

עונש "קיים .  המודל מניח רציונאליות  226.במונחי המודל הכלכלי התיאורטי של קבלת החלטות

בראש וראשונה ) תוחלת הנזקביחס ל וסניגורו המבטא את ההערכה האובייקטיבית של הנאשם" קריטי

                                                           
224
 .1-2, 273לעיל הערה , אייל-גזל' לסקירה ר 
225

כי הסיבה לקיומו של ההליך המשפטי היא הצורך להגן על הנאשם מפני כוחה העצום של  דגישאייל מ-גזל  .77-71, שם 
ניתן היה להסמיך את , דעתה של התביעה כנציגת האינטרס הציבורי-אלמלא הצורך להגן על הנאשם מפני שיקול.  המדינה

יה לקידום האינטרס הציבורי לתביעה התמריץ משמעותי למצות את משאב.  התביעה להטיל חיובים פליליים באופן ישיר
מיצוי של -טעות המובילה להקלה כלפי הנאשם ואי. ובפניה מלוא המידע הנדרש לצורך ההחלטה בדבר הדרך הנכונה למצותו
אייל הרהור ביחס לעקביות של -מעלה גזל, בנוסף. האינטרס הציבורי אינה דומה בחומרתה המוסרית להרשעת חף מפשע

שהרי בית המשפט אינו נוהג להתערב בהחלטות אם , לטות סוברניות של התביעה הכלליתהפעלת פיקוח שיפוטי על הח
   ?מדוע יתערב בהחלטות הנוגעות לעמדתה העונשית של התביעה.  להעמיד לדין מלכתחילה

226
 Douglas D. Guidorizzi, Should We Really 'Ban' Pleaגם ' ר.  21, אייל-גזל' להצעת מינוח זה ולהסבר מפורט ר 

Bargaining?: the Core Concerns of Plea Bargaining Critics, 47 EMORY L.J. 753 (1998); Stephen J. 

Schulhofer, Plea Bargaining as Disaster, 101 YALE L.J. 1979 (1992) . 



433 

 

על עיון בחומר הראיות  ההערכה מבוססת  227.של ניהול המשפט ומאבק על חפותו (תוחלת העונש

הנאשם יסכים להסדר טיעון שבמסגרתו יוצע לו עונש נמוך מהעונש .  וההיכרות עם מדיניות הענישה

, במסגרת המדיניות ושיקולים הקשורים למיצוי משאביה, שהתביעהנובעת מכך בעיית החף .  הקריטי

שהטיעון אינו מניח בהכרח חוסר , יש לשים לב.  תמיד תוכל להציע לנאשם עונש נמוך מן העונש הקריטי

אלא מתאר בעיה אינהרנטית לנוכח המשאבים המוגבלים והתמריץ של התביעה , תום לב מצד התביעה

מודל   228.גם במחיר ויתור מסוים על מיצוי הענישה, ברוב התיקים הרשעות בקלות יחסית להשיג

שאיננה הסתברות  שקיימתמניח בהכרח כי חקר העובדות במשפט איננו מושלם ו" העונש הקריטי"

ברור שלפי (.  וסניגורו להעריך באופן כללי החף מפשע שאותה מסוגלים הנאשם)להרשעת חפים  זניחה

ייטה יותר הוא , כגבוהה יותר כי יורשעמעריך את ההסתברות  מפשע ככל שהנאשם החף ,המודל

אחר  כלל המודל אינו מתיימר להתחקות, עם זאת.  (להסדר שפגיעתו קשה יותרוגם )להסכים להסדר 

להציע העיקר בטיעון הוא שלעולם ניתן יהיה .  הגורמים להערכה זו אלא מניח את קיומה כגורם ניטרלי

 .מאבק על חפותוניהול על פני  פונאשם הרציונאלי יהיה תמריץ להעדישל" קריטיהעונש ה"נמוך מן 

משום הודאה שאיננה , באשר היא, טיעון מוקצן יותר רואה בהודאת הנאשם במסגרת הסדר טיעון

התביעה : מהכיוון ההפוך טיעון מציע התבוננות על הבעיהה  ".טיעון הכפייה"זהו .  חופשית ומרצון

מהערכתה את ( עונש חמור יותר בהתאמהבו)על הנאשם באישום חמור יותר  לאייםלעולם תוכל 

 -האישום החמור מלכתחילה מייצר איום שלאורו הודאת הנאשם במסגרת ההסדר .  האשמה המהותית

" הכפייה"וטיעון " ריטיהעונש הק"טיעון   229.הינה תוצר של כפייה -הוא אשם שהוא חף ובין שבין 

, הוודאות ליצירת תמריצים ומנופי לחץ-שניהם מציגים תהליך של ניצול אי  .אינם מוציאים זה את זה

לפי .  אפשר שגם וגם ,אם באמצעות איום בענישה חמורה מהעונש הקריטי ואם באמצעות הצעת הקלה

" מחיר"הסדר הטיעון אינו משקף אלא את התכנסות הצדדים לכדי הסכמה באשר ל, שני הטיעונים

מחיר אטרקטיבי מספיק קיים ולעתים קרובות .  הסיכויים והסיכונים, איותהמוסכם לנוכח הערכת הר

, ברי שככל שמחויבותן של רשויות התביעה לעקרון ההגנה רופף יותר.  יוצע גם לנאשמים חפים מפשע

 .באופן המחזק את טיעון הכפייה, הרי שפרקטיקת הסדרי הטיעון עלולה לאפשר גם מניפולציה

העשויים להגביר את , מתווספים גורמים משפיעים נוספים" הכפייה"וטיעון  "העונש הקריטי"לטיעון 

.  הנטייה של נאשמים חפים מפשע להעדיף את אופציית הסדר הטיעון על פני המאבק על חפותם

 המשפיע באורח ניכר על הערכת נאשמים חפים, תדיר "כשל שוק"מלומדים רבים מדגישים קיומו של 

חולשתם של נאשמים חסרי הבנה :  בין הגורמים הבולטים המודגשים   230 .את סיכויי ההסדר מפשע

                                                           
227

העונש :  "אייל-כהסברו של אורן גזל.  מבטאת את מכפלת הסתברות ההרשעה בעונש הצפוי לנוכח הרשעה תוחלת העונש 
כמו גם ביחסו , הקריטי תלוי בהסתברות שהנאשם יימצא אשם לפי הערכתו ובעונש שהוא צופה שיוטל עליו אם אכן יורשע

של  חשיבות המודל היא בעצם ההכרה בקיומו.  העונש הקריטי משתנה בין נאשם לנאשם.  21, שם". לסיכון ובהעדפותיו
יילחם על לא  -כאחד  מפשע אשם וחף -כל נאשם   :רכת סיכונים רציונאליתההנחה החזקה היא של הע". עונש קריטי"

   .את התוחלת היחסית של ניהול המשפט לעומת אופציית הסדר הטיעון ךאלא יעריחפותו בכל תנאי 
228

התביעה עשויה להיות משוכנעת באשמתו של הנאשם גם .  שאלת קיומן של ראיות להוכחת האשמה איננה בינארית 
ביטוי לגדר  תאופציית הסדר הטיעון מאפשרת לת.  זהו המצב ברוב התיקים, אכן.  יית קשיים אפשריים בהוכחתהמתוך צפ
 .לעיל 229דברי הנשיאה ביניש המצוטטים בהערה ' ר  .במסגרת העונש המוצע( מסדר שניבפרט ספקות )הספקות 

229
 Kenneth  Kipnis, Criminal Justice and the Negotiated Plea, 86 ETHICS 93 (1976)  .עד ון לנגביין הרחיק לכת 'ג

 .John H.  כדי השוואת ההודאות במסגרת הסדר להודאות שהושגו בתקופות היסטוריות אחרות באמצעות איום בעינויים

Langbein, Torture and Plea Bargaining, 46 U. CHI. L. REV. 3 (1978)  .ש"הב, 1, אייל-המקורות מובאים אצל גזל 
 Donald G. Gifford, Meaningful Reform of Plea Bargaining:  The Control of Prosecutorialגם ' ור  .77

Discretion, U. ILL. L. REV. 37 (1983). 
230

 Stephanos Bibas, Incompetent Plea Bargaining and Extrajudicial Reforms, 126 HARV. L. REV. 150 

(2012);  Stephanos Bibas, Plea Bargaining Outside the Shadow of Trial, 117 HARV. L. REV. 2463, 2469–

86 (2004).  
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הצעת כאשר , ביחס ליכולתם וכוחם להתמודד עם ההליךהחשש , רציונאליות מוגבלתבעיה של , וניסיון

משמעותית עבור נאשמים מיוצגים המתבטאת " בעיית נציג"קיומה של   231;"מפלט"מציגה ההסדר 

בעיית הנציג מקושרת תדיר לעניינם . ל לקוחותיהם להעדיף הסדרבנטייה של סניגורים ללחוץ ע

אני סבור שהבעיה   232.על דעתו של הנאשם, הכלכלי של סניגורים להעדיף סיום מהיר של ההליך9האישי

כך אלא מ, הנפוצה יותר אינה נובעת מנכונות של הסניגורים להקריב את האינטרס של לקוחותיהם

שנאת הסיכון של הסניגור . יותר מן הנאשמים עודבאופן מובהק " סיכון שונאי" שרוב עורכי הדין הינם

ממשית אם -ללא ידיעה אישית וחי מפי לקוחותי סניגורהעובדה שה: הטיפוסי קשורה למספר גורמים

לתוצאות  וורצון טבעי להקטין ככל הניתן את אחריות, המצטבר ןניסיוה, אמת גרסתהיא  גרסהה

עשויים לתרום , משפחתיים וסביבתיים, אישיים, גם לחצים נוספים  233.הלקוחהעונשיות שיוטלו על 

 .מפשע של נאשמים חפים" שנאת הסיכון"ל

 "העלות של ניהול ההליך"שיקול סדרה של מחקרים מרתקים הצביעה על משקלו המשמעותי של 

הכרוכות הדגיש את העלויות האישיות הגבוהות  Feeleyחיבורו פורץ הדרך של .  בקרב נאשמים רבים

, עלויות אלו עשויות לכלול את המתח. תלויות בשאלת האשמה-שהינן בלתיועם ניהול משפט פלילי 

השיבוש , במהלך המשפט( או מעצר בית)שהות במעצר , הלחץ וחוסר הנעימות הנלווים לניהול המשפט

פטי העלויות הממשיות של מימון הייצוג המש, ההתמודדות מול הסביבה, בשגרת החיים התקינה

מדובר בשורה של תמריצים .  ועוד, עינוי הדין לנוכח הימשכות הליכים, והפסד הזמן וימי העבודה

דווקא המימוש של הערובות הדיוניות נתפס בעיני :  פרדוקס ל פילישליליים המייצרים לשיטתו ש

כך פילי מצא סימוכין ל  234."ההליך הוא העונש" -ובמינוח הקולע שטבע , הנאשם כפגיעה חמורה

ומעדיפים פתרון מהיר ואלגנטי לבעיה על פני משיכתה  "העדפת ההווה"שכקבוצה נאשמים נוטים ל

הרי שבעיית החף במסגרת הסדרי , אם כך.  המתח והעלויות הנלווים לכך, לאורך זמן על כל הטרחה

 .   של מודל העונש הקריטי" נקיה"טיעון אמורה להיות משמעותית עוד יותר מן התחזית ה

 המחקר.  ן זה פותח ונתמך במחקר אמפירי שערך השופט עמי קובו במסגרת עבודת הדוקטורט שלוטיעו

בפני ערכאות , התמקד בבעיה הייחודית של נטיית נאשמים חפים להודות באשמה בעבירות קלות

המשוקללת של ( תוחלת הנזק)שאדם מחליט להודות כאשר העלות  סיקקובו ה  235.בישראל, נמוכות

עלות זו כוללת את כלל .  ט עבורו גבוהה מן העלות המשוקללת של הודאה באשמהמשפהניהול 
                                                           

231
אין צורך   .תופעה ששכיחותה ממשית בפני הערכאות הנמוכות –מיוצגים -הבעיה קיימת ביתר שאת לגבי נאשמים בלתי 

 .שגם איכותו של הייצוג המשפטי איננו אחיד ואיננו תמיד מעולה, לומר
232

ידי סניגורים ציבוריים המקבלים שכר קבוע המקטין -טענה זו מקושרת בספרות בעיקר לנאשמים המיוצגים על 
 ,מצד אחד.  אבחנה זו איננה הכרחית  .7323-37, 227לעיל הערה , Schulhofer.  מבחינתם כדאיות של ניהול הליכים ארוכים

אפשר שגם שכרם של סניגורים פרטיים ייקבע באופן גלובלי או בכל מבנה אחר התומך בכדאיות ההסדר מבחינת האינטרס 
במסגרת הסניגוריה , ייתכנו גם הסדרי תשלום עבור כל ישיבה או שלב בניהול התיק, מצד שני  .האישי של הסניגור

 .זוהי בעיה מעשית העשויה להשפיע, פןבכל או.  הציבורית
233

לאי הוודאות והסיכון  התייחסוזהירים ב סטיםעורכי דין נוטים להיות ריאליאני סבור ש, ככלל ובתמונה הגדולה 
הדגיש את אחריותם של , איש הריאליזם המשפטי, רום פרנק'השופט ג. הליך וחקר עובדות במשפטהניהול בהכרוכים 

וביחס ליכולת של בתי המשפט להגיע לחקר  חותיהם מפני נטילת סיכונים על בסיס אמונתם בצדקתםדין להגן על לקו-עורכי
הדין אין למעשה יכולת להעריך מה יהיו ממצאי העובדה של בית המשפט ושכל הערכה כזו -פרנק הדגיש שלעורך.  העובדות

 The wise lawyer often tries to prevent litigation.  For":  בהתאם לכך  .("facts are guesses")" ניחוש"הינה בבחינת 

just as there is preventive medicine, so there is preventive legal practice"  .JEROME FRANK, COURTS ON 

.TRIAL:  MYTH AND REALITY IN AMERICAN JUSTICE  14-15, 28 (Second Edition, 1963)  שותפתשנאת הסיכון מ ,
ששנאת הסיכון של סניגור העוסק  הניחניתן ל.  דין בהליכים אזרחיים-הן לתובעים והן לעורכי, הן לסניגורים, באופן כללי

 .המשמעותית והמובהקת ביותר באופן טבעיהיא , והמבין היטב את עוצמת הפגיעה לה צפוי לקוחו בדיני נפשות
234

 MALCOLM FEELEY, THE PROCESS IS THE PUNISHMENT:  HANDLING CASES IN LOWER CRIMINAL COURTS 

(1979). 
235

חיבור לשם קבלת תואר דוקטור ) מודים באשמה וטוענים לחפותם - המשפט-נאשמים בלתי עקביים בביתקובו עמי  
 .העבודה פורסמה גם כספר באותו שם  (.2003, הפקולטה למשפטים -אביב-אוניברסיטת תל, לפילוסופיה
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העלויות של ניהול , לנוכח תוחלת העונש הגבוהה, בעבירות חמורות.  ידי פילי-ההיבטים שהודגשו על

העלות של , דווקא בעבירות קלות שבהן תוחלת העונש נמוכה, לעומת זאת.  ההליך הינן זניחות יחסית

 אפיין קובו.   באשמה ליך הופכת להיות רכיב בעל משקל משמעותי בהחלטת הנאשם להודותניהול הה

יושם אל לב שטיעוניהם של .  יותר קלותהבעבירות  ,חשש מוגבר להודאות שווא במסגרת הסדרי טיעון

.  לערובות שמספקת מערכת המשפט להגנה על חפיםכלל פילי וקובו מציגים בעיה שאיננה קשורה 

.  להחרפת הבעיהתורם פילי מצביע על כך שחיזוק המחויבות הפרוצדוראלית של השיטה , אדרבא

הנאשמים מעדיפים את הרשעת : מדובר בסופו של דבר בשיקול קר של האינטרס האישי, למעשה

הטיעונים המרתקים .  להוכיח את חפותםהשווא גם על פני המחיר הצפוי של ניצול האפשרות הממשית 

פרקטית יותר בעיה אך מצד שני מציגים אותה כ;  הללו מחדדים מצד אחד את זיהויה של בעיית החף

המערכת אינה יכולה לחייב אדם לממש זכויות .  באופן המקהה את חשיבותה, מאשר עקרונית

עלות ניהול "גיש שלכל הדעות שיקול יש להד.  כשהוא מעדיף למחול עליהן, ואפשרויות שהיא מקנה לו

אך יש , היהוא נוטה להחריף את הבע.  הינו חשוב אך נלווה להערכת התוחלת של ניהול ההליך" ההליך

 .להניח שברוב המקרים הוא אינו מייצר אותה לבדו

, נטיית שיטת המשפט להתבסס יותר ויותר על הסדרי טיעוןשל  הטיעונים נוספים מתייחסים להשפע

ככל שמערכת המשפט והשחקנים הפועלים במסגרתה מקבלת את .  ואף ללחוץ לקיומם, יפםלהעד

כך גם גובר הלחץ על נאשמים להודות במסגרת הסדרים , הסדרי הטיעון כפרקטיקה מקובלת ועדיפה

 מייצרתמערכת המשפט .  הלחצים הישירים והעקיפים המופעלים כלפי נאשמים גוברים.  מקלים

ות יזומה ואף מובנית של לרבות במעורב, של ניתוב תיקים להסדרי טיעון פרקטיקות מקובלות

הטענה היא שפרקטיקת הסדרי הטיעון שתחילתה כאופציה מעודדת הרגל  236.השופטים עצמם

והאופציה המשנית , ההרגל וההסתמכות מגבירים אל הלחצים.  לנוכח מערך התמריצים, והסתמכות

נוצר מחזק את אלמנט הכפייה ומחליש את ההגנה על חפים הן מערך הלחצים ה.  הופכת לברירת מחדל

נאשם העומד על זכותו לנהל את ההליך צפוי , בראייה זו.  במסגרת ההסדר והן במסגרת ההליך עצמו

כביקורת , דרש שוב בהמשך הדבריםאלטענה זו .  בהטלת עונש חמור יותר, אם יורשע, על כך" להיענש"

 .יית החףבעגבי ציע לאאפשרית לניתוח ש

אף אם אינם בהכרח מרעים את מצבו של הנאשם , הסדרי הטיעוןשאייל הינה -טענה נוספת של גזל

 מתפנים יותר ככל שנערכים יותר הסדרי טיעון.  מרעים את מצבם של כלל הנאשמים, הקונקרטי

יותר כתבי אישום  ובכללם תבי אישום נוספיםכ מתאפשר לתביעה להגיש.  משאבים תביעתיים

 לדיןהנאשמים העומדים כלל שיעור החפים מפשע בקרב ש גורס גזל אייל, כתוצאה מכך . "ולייםגב"

להניח שפינוי המשאבים יפגע סיבה שכן מצד אחד אין , פיינית והינה בעייתיתוטענה זו פחות א  237.גדל

י ון הסינון המהותי שמפעילה התביעה לעניין זיהוי תיקים שקיימת הצדקה להגיש בהם כתבנבמנג

 משאבים שיפוטיים ההסדרים מפנים, מצד שני  238".עודף פשיעה"ובפרט אם מניחים קיומו של , אישום

                                                           
236
גזל מתייחס בין השאר לפרקטיקה (.  2004פברואר ) 22-90, 34 הסניגור" הסדרי טיעון והסדרים על דיון מקוצר"אורן גזל  

וכן להתבטאויות של שופטים המתארות את הניסיון " שופט מוקד"המונהגת בבתי משפט שלום של הסדרי טיעון בתווך של 
".  מן גישור פלילי, מנת לחסוך את הצורך בניהול משפט-ת טיעון עללהביא את הצדדים באותם תיקים לעיסקאו"של השופט 

, וסופיהחיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפיל) חלופות להליכי משפט בפלילים –ענישה בהסכמה ר גם אורן גזל 
 .244' בעמ, (2002, אוניברסיטת חיפה

237
 .22, שם 
238

משאבי  :("surplus of crime") "עודף פשיעה"מעות של לגבי המש אזכיר את הטיעון של נציגי הגישה הכלכלית למשפט 
בי אישום בחלק קטן בלבד מהתיקים נגד אשמים וכמות גדולה של המשפט המוגבלים מלכתחילה מאפשרים הגשת כת

יוביל משאבים כך פוחת החשש שפינוי ה, ניכר ויותר תיקים נגד אשמים נסגרים" עודף הפשיעה"ככל ש.  תיקים נסגרים
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, ות מחלוקות מהותיות או מורכבותבתיקים שבהם קיימ באופן המאפשר למקדם באופן יעיל יותר

חקר העובדות שבהם מיצוי הנאשמים באמת ובתמים עומדים על חפותם וכלומר ליותר תיקים שבהם 

 .מתעלם מן העיון המעמיק יותר המתאפשר בתיקים שכן מתנהלים" פינוי המשאבים"טיעון .  הינו חיוני

 הסדריםפרקטיקת ם במצדדיהטיעוני  -בעיית החף   6.6.6

של  האת החשש לקיומה של בעי, ככלל, טיעוני המצדדים בפרקטיקת הסדרי הטיעון אינם שוללים

מבחינה זו   -של הבעיה  את יחסיותה, ראשית:  אלא הם מדגישים שני טעמים עיקריים, הרשעת חפים

;  אינה מרעה את מצבוהיא שהיא עשויה למנוע נזק חמור יותר עבור הנאשם המאמין בחפותו ולפיכך 

הניצב  של הנאשם מבוססת על העדפותיו הבחירה.  את היותה מבוססת על בחירה של הנאשם, שניתו

אולם חסר , טיעונים אלו חשובים.  וודאות וסיכון-פועלת בתנאי איושכת שאיננה מושלמת בפני מער

הזיקה בין בתיאור , המוצגת" היחסיות"של ניסיון לאמוד את טיבה של " הצעד הנוסף"לדעתי בהם 

בלעדי לבין טיבו של הסיכון שאותו צופה הנאשם המאמין בחפותו , צמתה ומימדיהוע, בעיית החף

ובהקשר )הבהרת הזיקה ההדוקה הקיימת בין מעמדו של עקרון ההגנה בהליך השלם .  ההסדר

לבין שיקוליו של הנאשם לעניין קבלת ההסדר מאפשרת לחזק את העמדה הרואה את ( הרלוונטי

 .ההודאה במסגרת הסדר כאופציה שאינה בהכרח מרעה את מצבו של הנאשם החף מפשע

לים המשיבים לביקורת כלפי מוסד הסדרי הטיעון בראי אעמוד תחילה על עיקרי הטיעונים המקוב

 ".בעיית החף"

שוק "הציע לראות את פרקטיקת הסדרי הטיעון כ, מהכותבים הבולטים בנושא, פרנק איסטרברוק

בגין רוב הפשעים " המחיר"המהווה הדרך השכיחה והמקובלת לקביעת  (market system)" חופשי

איסטרברוק משיב   239(.להוכחת האשמה צמת הראיותון עבהתחשב בגורמים אובייקטיביים כגו)

שבעית החף עלולה להתממש רק אם הנסיבות יגרמו לנאשם  אמצעות הדגשהב" טיעון הכפייה"ל

, הכפייה, כלומר.  אלמלא הסדר הטיעון שלא היה קייםלהסכים להסדר תחת איום בעונש גבוה יותר 

הוגן  שא ומתןהיא אם ההסדר הוא תוצר של מ השאלה.  אינן אינהרנטיות, הנטענת מכוחה והבעיה

של החמרה שכשלעצמו איננו " קנס"או שההסכמה להסדר מתגבשת לנוכח איום ב, בנסיבות העניין

זה תלוי .  זה כמו לשאול אם הכוס חצי מלאה או חצי ריקה", לכן, לדברי איסטרברוק.  לגיטימי

, "המונופוליסטי"תובעים לנצל את כוחם שיאפשר ל" כשל שוק"החשש הינו ל 240".במסגרת ההתייחסות

".  טריוויאלים"סטרברוק שיקולים מדגיש אי ,אך אלו . ב"כיוו, תם של נאשמיםוחולשתם או בוראת 

נובעת , ככפייה, השורה התחתונה הינה שבעיית החף 241.אותם חששות נוכחים ממילא בהליך

שאלת קיומו של אפקט כזה קשה .  מהיתכנותו של איום ממשי בענישה מחמירה שאיננה לגיטימית

, בנוסף. ן הכרח להניח את קיומושאי, זו בעיה של ניצול לרעה של הכח ושל ההליך, מכל מקום.  לבחינה

                                                                                                                                                                                
 24הערה ' להסבר טיעון עודף הפשיעה ולהסתייגות החשובה ממנו ר  .משמעותי בכמות החפים מפשע המועמדים לדיןלגידול 

 . לפרק הראשון לעיל
239

 Frank H. Easterbrook, Criminal Procedure as a Market System, 12 THE JOURNAL OF LEGAL STUDIES 289, 

289-291, 311 (1983). 
240
לפיה ספק אם תתכן אבחנה עקרונית , ב"רוק מציג מובאה מעניינת מדברי בית המשפט העליון של ארהאיסטרב. 977, שם 

" מניעת ההקלה"לבין זיהוי אותן נסיבות כ, לנוכח חוסר נכונות של חשוד לשתף פעולה" החמרה בענישה"בין טענה המזהה 
 .Roberts v. U.S., 445 U.S. 552, 557 (1980).  שהיתה מגיעה לו אילו שיתף פעולה

241
 These points are true but trivial.  Conflicts of interest (agency costs) are as pressing throughout":  903, שם 

the criminal process as at the time of plea.  Lawyers may cut corners at trial too.  There is little reason to 

think people are systematically cheated by this". 
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" חצי הכוס המלאה"הוא גם הרי שעדיין ההסדר , משיככל שהאיום בענישה החמורה יותר הינו מ

 .  המאפשר להקטין את העוול כלפי הנאשם החף מפשע

 מבוססת על חידוד מהותה של הבחירה של הנאשם החף" טיעון העונש הקריטי"התשובה המקובלת ל

במערכת מושלמת שאינה מייצרת .  ככל שהיא רציונאלית, להעדיף את ההודאה במסגרת ההסדר מפשע

ממילא לא היה הנאשם חושש כי יורשע ואז לא היה מקבל את הצעת התביעה , סיכון להרשעת חפים

.  הסכמתו להסדר נובעת מהערכת קיומו של סיכון שאיננו מבוטל להרשעה בהליך השלם.  להסדר טיעון

ורק ירע את , הרי שאיסור על הסדרים לא ימנע את הסיכון הממשי שמפניו חושש הנאשם, אם כך

באשר הוא מבהיר שבעיית החף במסגרת הסדרי טיעון הינה השיקוף , טיעון זה חשוב במיוחד  242.מצבו

שוב השאלה המעניינת הופכת להיות תוחלת .  של הסיכון הממשי להרשעת חפים במסגרת ההליך הרגיל

 .  בלעדי הסדר הטיעוןמפשע כלפי הנאשם החף האיום 

תשובה נוספת מצויה בהבהרה לפיה נאשמים בדרך כלל אינם נוהגים להודות באשמה על סמך מערך 

באופן מנותק מן , המתחשב אך ורק בהערכת התוצאות הצפויות, שיקולים אובייקטיבי וסטרילי

אשמה או החפות המהותית ישנה מחקרים מלמדים שלשאלת ה.  האמונה הפנימית שלהם בצדקתם

בעיית "בזמן שתיאור   243.על החלטותיהם של נאשמים( אם כי לא תמיד מכרעת)השפעה ישירה וניכרת 

מחקרים מבססים נכונות מוגברת של ההרי ש, מניח רכיב משמעותי ואחיד של שנאת סיכון" החף

תוחלת הנזק של נאשמים  הערכת.  לשאת בסיכון הכרוך במלחמה על חפותם, כקבוצה, נאשמים חפים

 .אלא תיטה לייחס ערך גבוה במיוחד לעצם ההרשעה, תתייחס לא רק לענישה והסתברותהמפשע חפים 

  (אף שלא אחידה ולא קונקלוסיבית)מתוך הנחת תרומה משמעותית .  מכאן מתבקשת מסקנה נוספת

ה הנפוצה של הרי שלפרקטיק, של שאלת האשמה או החפות המהותית על ההסכמה להסדר טיעון

הודאה במסגרת הסדר טיעון כדי לזכות להקלה בענישה צפויות להיות שתי תוצאות משמעותיות 

" איתות"הסירוב להסדר הטיעון משמש כ, ראשית.  מפשע המועילות לנאשמים החפים, נוספות

(signaling) נית על קיומה של תחושת חפות ונכונות להיאבק עליה ולמצער על קיומה של מחלוקת רצי

בהינתן ראיות מספיקות )התמריץ המובנה של רוב הנאשמים האשמים להעדיף הסדר טיעון .  ומהותית

מקטינה את שיעור האשמים בפועל בקרב הנאשמים המנהלים משפט עד תומו ( להוכחת אשמתם

היא  שנייההתוצאה המשמעותית ה  244.ומסייעים במידה מסוימת לאבחנה בין חפים לבין אשמים

                                                           
242

 Robert E. Scott & William J. Stuntz, Plea Bargaining as Contract, 101 YALE  ;21, 273לעיל הערה , אייל-גזל 

L.J. 1909 (1992). 
243

, "מודל הנאשם הפגיע:  "תור הבחינו בין מודלים נבדלים להערכת החלטותיו של הנאשם אייל ואבישלום-אורן גזל 
לפיו הנאשם מקבל את החלטותיו במטרה למזער את עונשו ובהתחשב אך ורק " מודל צל המשפט"ו" מודל הנאשם המחושב"

עת המידע הפרטי מתעלם לחלוטין מהשפ "צל המשפט"המחברים מדגישים שמודל .  בתוצאות הצפויות של משפטו
עצם .  בזמן שהשפעה זו מבוססת היטב במחקרים אמפיריים ופסיכולוגיים, והתחושה האישית של הנאשם על החלטותיו

 על חפות השפעת", תור ואבישלום אייל-גזל אורן. חפותם מפחיתה את נכונותם לערוך הסדרי טיעון ביחס לנאשמים אחרים
(  2003) 777, 774, לט משפטים, "נורמטיביות והשלכות פסיכולוגיות תובנות, אמפיריים ממצאים: טיעון הסדרי

 .מובאות שםואסמכתאות ה
244

להפרדה בין אשמים ( אם כי לא קונקלוסיבית)טענתם של גרוסמן וכץ לפיה הסדרי טיעון משמשים כמסננת יעילה ' ר 
יהיה גדול יותר משיעור החפים הנאשמים האשמים שיבחרו בהסדר טיעון שתציע להם התביעה  עורשי.  לחפים מפשע

 .Gene M. Grossman & Michael L. ידי כך יגברו סיכוייהם של החפים להימצא זכאים-על.  שיסכימו להסדרים אלו

Katz, Plea Bargaining and Social Welfare, 73 AM. ECON. REV. 749 (1983)  .ניתוח דומה  ושטיין הציעזיידמן ו
אות גרסמצמצם את כמויות ה לטענתם השימוש בזכות השתיקה.  נאשמים בזכות השתיקהשל שימוש השלכות הל התייחסב

על זכות השתיקה מאפשרת " הגנה החזקה"ה".  הנאשמים המשקרים"ומקטין את שיעור  הנמסרות הפוזיטיביות השקריות
לשתוק בחקירה מונעת  הבחירה של רוב הנאשמים האשמים .על חפותם" לאותת"לנאשמים חפים מפשע למסור גרסה ובכך 

  .קשה הרבה יותר( שהן הרובה הגדול)שבו האבחנה בין זיהויין של גרסאות אמת מקרב הגרסאות השקריות " שוק לימונים"
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באופן המאפשר למקדם באותם התיקים שבהם , ל משאבים שיפוטיים מוגבלים ויקריםפינויים ש

החסכון שמאפשרת פרקטיקת , במונחי התיזה הנוכחית.  קיימת מחלוקת מהותית בשאלת האשמה

מאפשרת הפגנת , לרובם של הנאשמים האשמים" הודאה תמורת הקלה"הסדרי הטיעון לנוכח מסלול ה

 .הה יותר בתיקים בהם מתנהל הליך ההוכחות השלםמחויבות פרוצדוראלית גבו

שמתוך ההכרה בחשש להרשעת חפים קוראת לקיום , בקרב המצדדים ישנם המביעים עמדת ביניים

הליך "מעין  הם מציעים לקיים.  מנגנוני פיקוח שיפוטיים כאלה ואחרים על הודאות במסגרת הסדרים

הצעות אלה מייצגות עמדה שאיננה שוללת את   245.המיועד לבחון את הלגיטימיות של ההסדר" זוטא

יהיה ענייני  םלהבטיח שהשימוש בה קוראת להידוק הפיקוח עליהם על מנתפרקטיקת ההסדרים אלא 

 .והוגן

 הדיון נוסף של הצורך בפיתוח  6.6.2

אינה עומדת בפני , ככל שהיא קיימת, טיעוני המצדדים מיטיבים להבהיר כי בעיית החף בהסדרי טיעון

קיום ל הלהודות במסגרת הסדר טיעון מייצגת הערכ חף מפשע החלטת נאשםשהם מבהירים .  צמהע

הם מבהירים כי ממילא החלטות הנאשמים אינן .  חרף חפותו, סיכון משמעותי להרשעה בהליך השלם

אלא תוך מתן משקל משמעותי לאמונה , מתקבלות על סמך ניתוח סטרילי של הסיכוי והסיכון במשפט

כך שהחלטה להודות חרף התמריץ הבסיסי להילחם על חפות מייצגת הערכת סיכון , בחפותםשלהם 

 .  שהינה משמעותית דיה כדי לגבור על אותה הנטייה הטבעית החזקה

הדיון בבעיית החף בהסדרי .  אך אני סבור שהם נעצרים שלב אחד מוקדם מדי, טיעונים אלו חשובים

הם אינם .  נים והסבל האישי הכרוכים בניהול ההליך הפליליטיעון מתבסס על הדגשת הערכת הסיכו

הניתוח של התמריצים ואפשרויות של הנאשם .  המשפיעים על הערכה זו הגורמיםמכלילים בניתוח את 

 הבעיה של הרשעות שוואהבוחן כדאיותו של הסדר הטיעון מתבצע במנותק מניתוח היקף ומימדי 

משפע עשויים נאשמים חפים  מדועסרה הינה זו השואלת הפרספקטיבה הח.  במסגרת ההליך השלם

לא במקרים  וזאת, את סיכוני ההרשעה כממשיים, באופן אובייקטיבי וסובייקטיבי כאחת, להעריך

מדגישה שלא ניתן להתייחס אל בעיית היא זו ההפרספקטיבה החסרה   .אלא כתופעה כללית יוצאי דופן

, צמתהוכאל בעיה אחידה בע, ולו מבחינה תיאורטית, "הקריטיהעונש "החף ואל ההנחות בבסיס טיעון 

הגורמים המשפיעים על הערכות הנאשמים את   246.אופן סטריליצמת הראיות בוהתלויה בהערכת עו

על כן גם אין לצפות כי בעיית החף במסגרת .  סיכוייהם הינם גורמים המשתנים מעת לעת ולפי ההקשר

להמחיש את הזיקה ההדוקה  אבקשלפיכך . צמתהובמימדיה ובע, בתדירותהאחיד  הטיעון תהיה הסדרי

הקיימת בין בעיית החף במסגרת הסדרי טיעון לבין תפיסת קיומה של בעיה לא מבוטלת של הרשעת 

 .חפים במסגרת ההליך השלם

                                                                                                                                                                                
Daniel J. Seidman & Alex Stein, The Right to Silence Helps the Innocent:  A Game-Theoretic Analysis of the 

Fifth Amendment Privilege, 114 Harv. L. REV. 430, 498-504 (2000)). 
245

.  מנגנון פיקוח שיפוטי המבוסס על בחינת מידת ההקלה המגולמת בהצעת התביעה להסדר העלה הצעה לקייםאייל -גזל 
ידי בית -צמת הראיות בתיק ותאפשר דחייתם עלואיתות לגבי עכהסדר יכולה לשמש מסגרת המידת ההקלה בעונש ב

יצמצם את התמריץ לתביעה להגיש כתבי אישום בתיקים אייל גורס שמנגנון פיקוח שכזה -גזל.  במקרים מתאימים, המשפט
 .9 ,273לעיל הערה  ,אייל-גזל.  לנוכח העלות של ניהול ההליך וניצול לא מיטבי של משאביה המוגבלים, חלשים

246
הלכאורית השלכה על הנאמנות לעקרון ההגנה על  חשוב להדגיש כי גם לשלב החקירתי המגבש את התמונה הראייתית 

 .הסדרי טיעוןמסגרת על הסיכונים להרשעות חפים הן בהליך השלם והן בלהשפיע הגינות החקירה עשויה .  חפים
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בכל דיון דסקריפטיבי ונורמטיבי , מחייבת" הכפיה"ולטיעון " העונש הקריטי"התשובה לטיעון 

מהו הגורם המאפשר להציג בפני הנאשם החף :  לחדד את השאלה, במסגרת הסדריםבבעיית החף 

כתב האישום  -" האיום"ככל שהפער בין , יתר על כן?  איום בעל הסתברות ממשית להרשעה

כך ניתן היה לצפות שהאיום , לבין האשמה המהותית גדול יותר -והענישה הצפויה בלעדי הסדר 

ככל שאיום שכזה נתפס .  של הנאשם להילחם על חפותוהנחישות ייתפס כלא רציני ויעודד את 

 .  שאלת הנאמנות לעקרון ההגנה במסגרת ההליך השלם מתחדדת, כממשי יותר

של שיקול החפות , למעשה, המבהירה את חשיבות השפעתו 247"צל המשפט"התשובה לטיעון 

והיחס בין החפות , דיכוטומיהאין מדובר ב.  אף היא נעצרת לדעתי צעד אחד מוקדם מדי, המטריאלית

כה לאור הדיון.  משמעי-המטריאלית לבין הנכונות או הסירוב להודות במסגרת הסדר טיעון איננו חד

" האשמה הפרובטיבית"לבין " האשמה המטריאלית"נבע מן היחס שאיננו מובן מאליו בין  זו עבודה של

אם , לא די.  במסגרת הסדרי טיעון גם ביחס להודאות שאלה זהה מתעוררת. במסגרת ההליך הפלילי

הצעד .  בהצבעה על היותה של החפות המטריאלית שיקול משמעותי בהחלטותיהם של נאשמים, כן

הפער בין האשמה הפרובטיבית הנחזית .  החסר הוא הניסיון לבחון את הקשר בין שתי הסוגיות

בהסדרי ( ת הלכה למעשההחפו)לבין החפות המטריאלית ( המתבטאת בהערכת סיכון גבוה להרשעה)

אף אם נדמה .  טיעון מתקיים לנוכח צפייה או תחושה לקיומו של פער כזה במסגרת ההליך השלם

בעיית החף בהסדרי טיעון איננה עומדת .  הרי שלא ניתן להמעיט מחשיבותה, שהבהרה זו מובנת מאליה

 .בפני עצמה

פות המטריאלית עשוי להשתנות לנוכח הוא שמשקלו של שיקול הח, גורם נוסף שהחסיר הדיון עד כה

אלו תלויים באיתנותה של חזקת ".  אהבת סיכון"הנטייה של נאשמים ל, יש לשער, כך גם.  ההקשר

או על , ניתן לשער שנאשם חף מפשע שהתיק נגדו מבוסס על ראיות נסיבתיות בלבד, כך למשל.  החפות

בהשוואה לנאשם , ת סיכון ניהול ההליךייטה יותר ליטול א, פריורי פחות מוצק-עדות שמעמדה הא

 - למשל, או על עדויות שוטרים"  מילה נגד מילה"שהתיק נגדו מבוסס על עדות מתלוננת במצב של 

אינני מודע לקיומם של מחקרים .  להסתמך עליהן גבוהה יותר ככלל של בתי המשפט ראיות שהנכונות

, אמפיריים אשר בחנו את משקלה של החפות המהותית על החלטות נאשמים להודות במסגרת הסדרים

השערה .  ראייתיתהתשתית של אופי העל בסיס אבחנה בין סוגים מובחנים של מטריה משפטית או 

אינם אחידים ונוטים  מפשע ההגנה על חפים אידיאלמתו של צוסבירה היא שממש כפי שמעמדו וע

 –טיעון שהומחש בפרקים הקודמים לעבודה  –להשתנות בהקשרים שונים בהם עוסק המשפט הפלילי 

גם משקלו של שיקול החפות המטריאלית והנכונות לשאת בסיכון להשתנות , בהתאמה, כך ייטו

 .  הסדר טיעוןבמסגרת שיקוליו של הנאשם הבוחן כדאיותו של 

, לנוכח סירובם של נאשמים להסדר טיעון (signaling)" טיעון האיתות"לממשיותו של  נוגעהמחלוקת ב

מתקשרת גם היא למעמדה של חזקת החפות בהליך העיקרי ולמודל האנטינומי שהוצג בפרקים 

ששיעור האשמים  "(עודף הפשיעה"וגישת )  crime control  -כמודל ה, אם מניחים  248.הקודמים לעבודה

בקרב הנאשמים העומדים לדין הינו גבוה מאד וכי תכליתו המרכזית של ההליך הפלילי הינה להביא 

אזי הקטנת קבוצת הנאשמים המנהלים  (בכפוף לחובת הזהירות וההגינות)להרשעה וענישה באופן יעיל 

הסירוב להסדר .  והמשפט עדיין אינה משנה את ההנחה הבסיסית כי שיעור האשמים בקרבם הינו גב

                                                           
247
 .לעיל 249הערה  
248
 HERBERT L. PACKER, THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION (1968) .לעיל 7.7הדיון בפרק ' ר. 
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, לעומת זאת  249.ולהזמין לחצים, עלול להיתפס כעקשנות המקשה על המערכת ופוגעת ביעילותה

לנוכח להוכיח את חפותם  מפשע עשוי לשפר את סיכוייהם של נאשמים חפים" האיתות"לפיו יעון הט

 .חזק יותרתוקף ככל שמעמדה של חזקת החפות -מקבל משנהאפשרות מיקוד המשאבים 

המדגיש את הלחצים המופעלים על נאשמים להודות בהסדרי טיעון " בעיית הנציג"פשר שגם טיעון א

לחצים אלו עשויים .  מצביע על קיומה של בעיה אחרת, הסניגורים, מצד יועציהם המקצועיים הנאמנים

יגורים הייעוץ המקצועי מצדם של הסנ:  אך חשוב לא פחות, לנבוע משנאת סיכון מובנית של עורכי דין

 The"השופט אוליבר וונדל הולמס כתב לפני שנים כי .  מושפע באופן חזק מניסיונם המקצועי המצטבר

life of the law has not been logic; it has been experience".250   המבט הריאליסטי מתחייב בסיטואציה

ל שהניסיון המצטבר של ככ.  איננו סטרילי אלא נקשר באופן הדוק לניסיון" הגיון"מובהקת שבה ה

במצב שבו ) נאשם להוכיח את חפותוייצר סקפטיות כלפי סיכוייו של , ככלל או בהקשר נתון, דין-עורכי

לשכנע את לקוחו להעדיף את ההודאה  תגבר הנטייה של הסניגורכך תגבר גם  ,(הראיות למצער גבוליות

  .צמתהועשויה להשתנות בע" הנציג בעיית"התופעה המכונה .  שבפיו בהסדר טיעון חרף טענת החפות

אלא בלחץ שמפעיל הסניגור לנוכח הבנתו את טובתו , כלל ועיקר "בעיית נציג"ובראיה זו אין מדובר ב

 .של הלקוח לאור רמת הסיכונים המאד גבוהה שבפניה הוא עומד מבלי שיש לו הכלים להעריך אותה

-טיקת הסדרי הטיעון כעל מודל בירור עובדתידיון נוסף שאיננו מודגש ככלל בשיח הינו המבט על פרק

" משא ומתן"אותו תהליך ".  בעיית החף"שכשלעצמו איננו נטול יתרונות בראי , ראייתי אלטרנטיבי

ניתוח ו)בין הצדדים לאור הערכת הראיות ובכפוף לסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר  בצעהמת

של אשמה ושל חפות  -רציניות דיין שאינן ות עשוי לשמש ככלי אפקטיבי לסינון טענ( סיכויי ההרשעה

פרספקטיבה זו מקבלת משנה תוקף ככל שמתבוננים על שאלת החפות או האשמה כעל שאלה .  כאחת

 .הדברים אשוב בהמשך לנקודה חשובה זו.  שאיננה בהכרח או בדרך כלל בינארית

על בעיית החף בהסדרי , תכל הסיבות האלו מצדיקות הצעת פרספקטיבה ריאליסטית ומעט יותר מורכב

 .טיעון

 עדכון ההנחות -בעיית החף בהסדרי טיעון   6.6.6

כי ההליך :  ספר הנחותמחייבת מכטיעון נורמטיבי נגד פרקטיקת הסדרי הטיעון " בעיית החף"הצגת 

 כי הזכות להליך אדברסרי;  המשפטי חושף בדרך כלל את האמת בשאלת אשמתו או חפותו של הנאשם

הוגן וליישומו של סטנדרט ההרשעה המחמיר מבטיחים מפני קיומה של בעיה ממשית של הרשעת חפים 

אך הרשעות חפים , אמנם קביעת העובדות אינה נסמכת על וודאות"(. גישת שביעות הרצון)"מפשע 

ספקות מסדר "הגישה הרווחת נוטה שלא להכיר במעמדם של ; קיימות בשוליים החריגים בלבד

במונחים אקסיומטיים , לעומת זאת, מחויבות מערכת המשפט לעקרון ההגנה על חפים נתפסת 251;"שני

קניית "את תוקפו המוסרי של רעיון , מבחינת המדיניות המוצהרת באופן הדוחה, מותנים-בלתי

                                                           
249

לנוכח העדפה מובנית של , המתאר פגיעה קשה של פרקטיקת הסדרי הטיעון בחזקת החפות, רמטי ברוח זולטיעון ד 
הרשעת חפים מפשע בישראל , רו'בועז סנג' המערכת ולחצים של שופטים על נאשמים להודות במסגרת הסדרי טיעון ר

 (.2074)גורמים ופתרונות :  ובעולם
250
 Oliver Wendell Holmes, Jr. The Common Law 1 (Boston, 1881). 
251
 .לעיל, כפי שהוסבר בחלק השני לפרק זה 
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הנחה נוספת הינה   252.(המבטא נכונות לכאורית של המערכת להתפשר על עקרון ההגנה)" הסיכון

הדיון בבעיית החף נוטה לרוב , כלומר.  שאלת החפות או האשמה כשאלה בינאריתההתבוננות על 

תוך התעלמות מן השאלה אם אפשר , שהנאשם הינו אשם או חף מפשע, ולו לשם הפשטות, להניח

נרחב למחלוקת שעניינה  פוטנציאלי תחוםהצגה זו מתעלמת מקיום   ."יותר או פחות"שהנאשם אשם 

טיעון "הנחה זו בולטת במיוחד בהגיונו של .  להבדיל מעצם קיומה, האשמהקביעת טיבה ודרגתה של 

נוטה גם לטשטש " בינארית"ההתבוננות ה.  וברובן של הדוגמאות המובאות בספרות" העונש הקריטי

באופן   .פנימיים של הנאשם בשאלת אחריותו ודרגתה-היתכנותם של ספקות והתלבטויות עצמיים

בהתעלם מן , מוצגת במונחים מאד חדים ודיכוטומיים" אשמה"לבין  "חפות"האבחנה בין , כללי

 .האפשרות שהשאלה היא לעתים מורכבת ופחות ברורה

המבוססת על עיון מחדש בכל אחת ואחת מן , התיזה הנוכחית מאפשרת הצעת פרספקטיבה אחרת

משפט הקריאה להשתחרר ממונחים אקסיומטיים בתפיסת נאמנותה של מערכת ה.  ההנחות הללו

במסגרת הסדרי טיעון " בעיית החף"מחייבת להתבונן גם על , בהקשריו הרבים, לעקרון ההגנה על חפים

, הבנת מחויבותה של מערכת המשפט לעקרון ההגנה על חפים.  צמה ומידהובמונחים יחסיים של ע

ות ההגינ, בטחת השוויוןלא במונחים של יומרה קונקלוסיבית אלא במונחים של ה ,במובן החזק

של האפשרות להגבלתם של ה חשיבותעל  משליכה( גם בראי תכלית הנוחות המוסרית)והיושרה 

לטה הרציונאלית ביחס חהה.  באמצעות הבחירה להעדיף הודאה במסגרת הסדר טיעון, הסיכונים

אלא גם את , צמת הראיות ושל תוחלת הנזקולהסדר טיעון מוצע מבטאת להבנתי לא רק הערכה של ע

פרספקטיבה יותר , ככלל, עדכון ההנחות מאפשר  .של התשובה לשאלת החפות או האשמהמורכבותה 

על בעיית החף בהסדרי טיעון הנבחנת באופן יחסי לבעיית החף , פחות נוקשה ואחידה, ריאליסטית

 .במסגרת ההליך השלם

   . תייחס לכל אחת מן ההנחות הנזכרות לעילא

למעמדו האקסיומטי של עקרון ביחס " שביעות הרצון"דגש הצורך להשתחרר מובתיזה הנוכחית ה

להתבונן על המחויבות  תיהצע.  דגש המתח האינהרנטי בין תכליות ההליךוה.  ההגנה על חפים מפשע

רמת המחויבות שמפגינה שיטת המשפט .  להגנה על חפים במונחים שאינם מוחלטים ובאופן ביקורתי

אלא עשויה , איננה אחידה, השונות הנסקרות בעבודהבראי המחויבויות , לאידיאל ההגנה על חפים

המחויבות הראשונה המתבטאת בסטנדרט ההוכחה מעבר .  להשתנות מעת לעת ובהקשרים שונים

רמת ההגנה המתבטאת במחויבויות .  גם במובנה החזק, הינה כשלעצמה חמקמקה, לספק סביר

רמת המחויבות לעקרון  כיהבנה ה לאור. מדיניותלהנוספות מוכפפת ביתר קלות לשיקולי תועלת ו

נגזרת גם דינמיות של שיקול כדאיות הסדר , הינה דינמית ועשויה להשתנותמפשע ההגנה על חפים 

שיקוליו של הנאשם והערכת סיכוני ההרשעה אינם מבוססים אך ורק על ניתוח ניטרלי של .  הטיעון

האובייקטיבית  -זיקה הדוקה לרמת הנאמנות בנעשית  ת סיכויי ההצלחה במשפטבחינ .צמת הראיותוע

נסה אש, בתמונה זו של יחסיות.  מפשע הגנה על חפיםה אידיאלשל מערכת המשפט ל -או הנחזית 
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הודאתו הפורמלית בלבד של .  מסויגת מצד הנאשם-מותנית קבלת ההסדר בנטילת אחריות פוזיטיבית בלתי, מסיבה זו 
הנבדל בהיבט , אך השווה להסדר במשפט האמריקאי.  ידי בית המשפט-ית תידחה עלנאשם הממשיך לטעון לחפותו המהות

 North Carolina v. Alford 400בעקבות פסק הדין בעניין  ("Alford Plea")" הסדר אלפורד".  הזה מבחינה מהותית

U.S. 25 (1970) מודה בכך , ת החפותהדין האמריקאי מאפשר לבית המשפט לקבל הסדר טיעון גם כאשר נאשם דבק בטענ
 Stephanosבין השאר ' לביקורת על הלכת אלפורד ר.    שעל סמך הראיות קיים סיכוי סביר כי יורשע  מעבר לספק סביר

Bibas, Harmonizing Substantial Criminal Law Values and Criminal Procedure:  The Case of Alford and 

Nolo Contendre Pleas, 88 CORNELL L. REV. 1361 (2003) . 
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בהסדרי טיעון קשור באופן הדוק " בעיית החף"זיהוי של החשש ל, להמחיש באופן יותר קונקרטי להלן

ניכר כי שלילתה של אופציית הסדר , ל יחסיותבתמונה זו ש.  בהליך השלם" בעיית חף"לזיהויה של 

 אהחידוש המוצע בטענה זו הו  .הטיעון עלולה לחשוף את הנאשם לסיכון ממשי לנזק חמור עוד יותר

בהצעה לבחון את בעיית החף בהסדרי טיעון בהתייחס לרמה דינמית ומשתנה של מחויבות להגנה על 

 .חפים במסגרת ההליך עצמו

-העלה כי מחויבותה של מערכת המשפט להגנה על חפים איננה מחויבות תוצאתיתהדיון עד כה , בנוסף

המובן החזק לעקרון ההגנה מבוסס על אבחנה בין סוגי הסיכון שבפניהם לגיטימי מבחינה .  ממשית

המשפט מניח שמותר ואף הכרחי מבחינה מוסרית לחשוף נאשמים לסיכון .  מוסרית לחשוף את הנאשם

ועל האבחנה בין ספק מאובחן לבין ספק , שיפה זו נסמכת על מונחי הגינות ושוויוןח.  של הרשעת שווא

הבנה זו של טיבה של המחויבות אליה כפופה מערכת המשפט מדגישה שוב .  שאיננו גלוי בחומר הראיות

את יחסיותה של בעיית החף במסגרת הסדרים ותומכת בכיבוד רצונם של נאשמים להקטין את גדר 

 .ככל שהדבר אפשרי, י להםהסיכון הצפו

על אופיו האדברסרי ואלמנט הסיכון ההדדי , ההנחה הבאה הדורשת עדכון הינה כי חקר האמת במשפט

לעובדות המקרה ולטיב יחס הינו תמיד ובהכרח עדיף על פני התכנסות הצדדים להסכמות ב, הכרוך בו

הטיעון מייצרת לא רק מנגנון אני סבור שפרקטיקת הסדרי .  ורמת האחריות המשפטית הנובעת ממנו

אלא גם מנגנון אלטרנטיבי לבירור עובדתי ענייני ולהערכת  ,בגין ביצוע הפשע" קביעת המחיר"של 

ועל , היכן שהן נדרשות, מנגנון חלופי זה מבוסס על עידוד הסכמות.  צמתן של הראיות והטענותוע

טיבית של טענות שאינן נת אפקבמקרים רבים הוא משמש כמסנ.  מיתון האדברסריות תחת הקצנתה

 לאורוהסדר נעשה קראת המשא ומתן לאשר זאת בפרט כ.  של התביעה והןשל ההגנה הן  ,חזקות דיין

תחילתו של המשא .  וכאשר הנאשם זוכה לייצוג משפטי הולם, של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

  לאור הראיות של התביעה מחמירה ביותרהמשקף את ההערכה ה" מקסימלי"ומתן בכתב אישום 

במהלך המשא ומתן נדרשת (.  שלא כל טענותיה תתקבלנה סבירה אפשרותלא פעם ומתוך שהיא צופה )

לעתים .  בכתב האישום להעריך מחדש את סיכויי הטענות, התביעה להתעמת עם סדקים וחולשות

.  מסוימות ת או טענותראיוספקות הנוגעים לעשויה ההגנה לשכנע את התביעה בדבר טעותה או בדבר 

על העובדות שהיא משוכנעת באופן , כתנאי להסדר הטיעון מבחינתה, התביעה נוטה להתמקד ולהתעקש

היא תיטה לגלות גמישות , לעומת זאת.  החלטי בסיכוייה להוכיחן ועל האחריות הפלילית הנובעת מהן

, בדרך זו.  וי ההגנה המוצגים בפניההטיעונים וקורבה יותר היכן שנגלים בפניה בעיות או ספקות לנוכח 

עשויה לתרום להקטנת דווקא פרקטיקת הסדרי הטיעון ( אם לא ברובם)בחלק לא מבוטל מן התיקים 

היא עשויה לעודד   253.תוך ריכוך טבעו האדברסרי המודגש של ההליך, הסיכונים אליהם נחשף נאשם

גילוי מלא של , בסיסיים של הגינות ככל שמתקיימים תנאים.  עצמית גבוהה יותר של התביעה-בקרה

הראיות ויחס ענייני עשויה פרקטיקת ההסדרים לסייע לקידום מימוש יעיל של שתי תכליות ההליך גם 

מחויבותה .  תוך החלשת המתח שביניהן, והגנה על חפים, חקר האמת ומימוש הענישה ההולמת: יחד

באמצעות היישום ההוגן גם , קרים רביםבמ, של מערכת המשפט לעקרון ההגנה עשויה אם כך להתבטא

 .הטיעון של פרקטיקת הסדרי
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ביסוד .  של שיטות רציונאליות אחרות לחקר עובדות האפשרי פרדיגמת ההליך המשפטי האדברסרי אינה שוללת קיומן 
עשוי  ות בין שני צדדים מיוצגיםחקר עובדות המבוסס על הסכמלפיה נחה ה, כמדומני, פרקטיקת הסדרי הטיעון ניצבת

כמובן בתנאי שהיא , זו שיטה רציונאלית לחלוטין להבחין בין עיקר לטפל.  להניב תוצאות טובות וצודקותלעתים קרובות 
 .מיושמת בהגינות ובשקיפות
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אך עשוי לייצר , צודקות והוגנות, התבוננות זו מציעה שממש כפי שההליך השלם חותר לתוצאות נכונות

יישומה הענייני וההוגן עשוי , ברובם של המקרים.  כך ממש גם פרקטיקת ההסדרים, טעויות בשוליו

החשש לבעיית החף לעולם קיים ואיננו .  והוגנות מבחינתם של הנאשמים לייצר תוצאות צודקות

 .  של השיטה האך הוא אינו מעיד בהכרח על נפסדות -בהסדרי טיעון ממש כמו בהליך העיקרי  –מתאיין 

ראויה , גם ההנחה לפיה שאלת החפות או האשמה הינה בינארית, וכנגזרת מן הטיעון הקודם, לבסוף

בהסדרי טיעון מניח כמעט תמיד אבחנה דיכוטומית בין " בעיית החף"רווח ביחס להשיח ה.  לעדכון

, "הכפיה"טיעון ".  האשמים"לבין קבוצת הנאשמים " החפים מפשע"הנאשם או קבוצת הנאשמים 

והמחקרים המנסים להתחקות אחר " טיעון צל המשפט", "טיעון האיתות", "העונש הקריטי"טיעון 

כולם מבוססים על תיאור התלבטות רציונאלית של נאשם חף  -נאשמים   של" שנאת הסיכון"מידת 

אך אפשר כי .  מפשע אם להודות בעבירה שלא ביצע לנוכח הקלה בתוחלת הסיכון המוצעת לו

האפקטיביות והרלוונטיות הגבוהות ביותר של פרקטיקת הסדרי הטיעון מתבטאות במצבים שבהם לא 

יתכנו . פותשאלת האשמה או הח לע –רמת הידיעה האישית ב אפילו -תשובה החלטית  תתפשוט ל

הנחת הבינאריות מחייבת עדכון .  התלויים בפרשנות העובדות והנסיבות, מצבים מורכבים וגבוליים

המחלוקת העובדתית והמשפטית מיסודה מתייחסת בתיקים רבים לא , ראשית.  בשני היבטים לפחות

של חקר כלל הנסיבות הקשורות : אלה של סוג ודרגהאלא גם לש, רק לשאלות של אשמה או חפות

ת על חזית שמהתיקים המחלוקת הלגיטימית בין הצדדים מתפר לא מבוטלבחלק .  לביצוע העבירה

רחבה ומייצרת סיכויים וסיכונים על פני טווח רחב וגמיש הרבה יותר משאלה ארכימדית של אשמה או 

לת גם לנוכח חוסר וודאות של הנאשם עצמו ביחס הנחת הבינאריות נכש, שנית.  חפות אבסולוטית

מעשים שתרגומם  לדין בגיןנאשמים  עומדיםבמקרים רבים (.  ולא רק הפרובטיבית, המהותית)לחפותו 

במציאות משפטית שבה שאלות עובדתיות מערבות לא .  למונחי האחריות הפלילית איננו מובן מאליו

" חקר העובדות"בין " נקיה"שבה אין קיימת תמיד הפרדה כה ברורה ו;  פעם גם היבטים נורמטיביים

יאות שבה הכרעות במצ; לבין קביעת תיחומו של הדין המהותי ומתקיימת אינטראקציה בין השאלות

, נתון הושב; שבה פועלות חזקות ראייתיות ומשפטיות;  רבות תלויות בהוכחתו של יסוד נפשי חמקמק

במציאות זו עשויה  - לעניין פרשנות הראיות והעובדותדעת שיפוטי לא מבוטל גם -שיקול, למעשה

יתן לציין תיקים כדוגמאות נ.  שאלת החפות או האשמה מלכתחילה להיות מורכבת בהרבה משנדמה

השאלה אם ;  שבהם קיימת מחלוקת בסוגיות מורכבות כגון הסכמתה של מתלוננת לקיום מגע מיני

בנסיבות  נבעהשאלה אם גרימת מותו של אדם בתאונת דרכים ה;  עומדת לנאשם טענה של הגנה עצמית

ביחס לשאלות  המצב האופייני הוא של מחלוקת הן, בכל הדוגמאות הללו. 'וכו, רשלנותמהעניין 

.  והן ביחס לפירושן ומשמעותן( נסיבות הקונקרטיות ותיאורן האובייקטיבי והסובייקטיביה)עובדתיות 

 .  ההפרדה בין שני המישורים הללו לעתים קרובות איננה מובהקת וברורה

אז אפשר ששוב מתבררת , אם מקבלים ששאלת החפות והאשמה לעתים קרובות איננה בינארית

צמת ודרי הטיעון כפרקטיקה מועילה במיוחד להתכנסות להסכמות  המבוססות על עפרקטיקת הס

תכלית  . חשיפתם של נאשמים לסיכון של הרשעת שווא מוגזמת מניעתהראיות והטענות וכמנגנון יעיל ל

אפשר שמסתמן גם מנגנון מסוג אחר   254(.ההדדי)זו מושגת באמצעות ריכוך התמריץ האדברסרי 

ושבהם ייתכנו פתרונות , בתיקים שבהם שאלת החפות והאשמה איננה בינארית: קיםבין התי" סינון"ל

יהיה לשני הצדדים , על סמך הסכמה, צודקים המושתתים על התאמה הוגנת של העובדות והמידה
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על פני ברירת , לאור נכונות של נאשמים להכיר ולשאת באחריות, ניתן להוסיף בהקשר זה גם קידומו של תמריץ מאחה 
 .חפים המחדל למצות את הסיכוי לכך שיימצאו
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הקטנת את הם ייטו להיות שונאי סיכון ולהעדיף את הוודאות ו.  תמריץ מוגבר להעדיף הסדר טיעון

וטענת החפות , בתיקים שבהם שאלת החפות הינה בינארית, לעומת זאת.  סדרהה אפשרהעלויות שמ

כגון לנוכח טענת אליבי או טענה כי ההאשמה הינה האשמת שווא מתחילתה ועד  -ישירה ומובהקת 

ייחלש מאד התמריץ , או בתיקים שבהם מתעוררת מחלוקת נוקבת שאיננה ניתנת לגישור -סופה 

, ההקלה שהתביעה תידרש להציע תהיה משמעותית ומהותית, אלו במקרים. הסדר טיעוןעריכת ל

 .   הלהצדיקהיא תתקשה באופן ש

אין בהן כדי לשלול את  החשש לבעיה .  ברור שהנחות אלו לעולם לא תוכלנה להתקיים באופן מושלם

ולים כדי להצביע על מערכת שיק, אני סבור, אך יש בהן.  של הודאות חפים מפשע במסגרת הסדרי טיעון

בהכרה .  דינמית ומורכבת בהרבה ממה שהשיח הרווח ביחס לבעיית החף בהסדרי טיעון נוטה להניח

בראי בעיית , צמת הטיעונים הנורמטיביים נגד הסדרי טיעוןובמורכבות זו יש לדעתי כדי לרכך את ע

  .תוך הדגשת חשיבות הבקרה על יישומה ביושר ובאופן ענייני והוגן, החף

 בהליך העיקרי בין הנאמנות לעקרון ההגנההזיקה בין בעיית החף בהסדרי טיעון ל המחשת  6.6.6

בדבר הזיקה ההדוקה בין בעיית החף בהסדרי טיעון לבין רמת  ,העיקרי הטיעון להמחיש אתנותר 

, שתחת הנחת הרציונאליות, כאמור, הינה יטענת.  הנאמנות לעקרון ההגנה על חפים בהליך העיקרי

כדי לטעון טענה משמעותית נגד פרקטיקת הסדרי .  תלויה-בלתידרי טיעון איננה בעיית החף בהס

השאלה המעניינת הינה זו המשווה .  הבמסגרת מפשע אין די להצביע על סיכון להרשעת חפים, הטיעון

לעומת , פרובטיבית במסגרת ההליך המשפטי עצמוהאשמה המטריאלית לבין האשמה ההיחס בין  את

פרספקטיבה מוצעת .  פרובטיבית במסגרת הסדר הטיעוןהאשמה המטריאלית לבין האשמה ההיחס בין 

של נאמנות , זו מצביעה על זיקה הדוקה בין בעיית החף בהסדרי טיעון לבין בעיה משמעותית יותר

בעיית החף בהסדרי .  לעקרון ההגנה על חפיםאו שאיננה נתפסת כחזקה מספיק , שאיננה מספיק חזקה

נאשמים חפים מפשע במסגרת של  הםדינם בסיכויי-ת אמון נמוכה של נאשמים ועורכיטאת רמבמטיעון 

 .ההליך השלם

הגורם .  ציע כי יש צורך לבחון שני גורמים ואת רמת המתאם ביניהםא, כדי להמחיש את הטענה

גורם זה מושפע .  הערכת הנאשם את סיכוייו לצאת זכאי בדין לאחר ניהול משפטהראשון הינו 

אך גם מהערכת רמת הנאמנות של מערכת המשפט לעקרון , צמת הראיות כמודגש במודל המקובלומע

שאלת הגורם השני הינו .  בראי המחויבויות השונות המשפיעות על סיכויי ההרשעה, ההגנה על חפים

יש לצפות שבעיית החף בהסדרי טיעון , כאשר מתקיים מתאם גבוה בין שני האלמנטים.  האשמה בפועל

ככל שהמתאם החזוי בין חפות ממשית לבין סיכויי החפות , לעומת זאת.  ה פחות משמעותיתתהי

 .להיות נוקבת יותר בהסדרי טיעון אז צפויה בעיית החף, הפרובטיבית יהיה נמוך יותר

לארבעה מצבים  -ברמת הפשטה גבוהה שלעולם אינה מתקיימת במציאות  –תייחס לצורך ההמחשה א

, דינם יתייחסו אל שיטת המשפט בכללותה-אין הכרח ששיקולי הנאשמים ועורכי דגיש כיא.  מובחנים

אלא הערכותיהם ישאפו לרזולוציה גבוהה ולקירוב גבוה וקונקרטי ככל הניתן למטריה הספציפית של 

מסוימים עשוי להתקיים יחס רלוונטי שונה מאשר היחס  לסוגי תיקיםבקשר   .האישום הרלוונטי

בדרך נאשם בעבירת מין וסניגורו יעריכו , כך לדוגמה.  תיקים הפליליים בכללותםהמתקיים בהתייחס ל

לנוכח מגמות משפטיות וראייתיות לא ביחס לכלל הן לנוכח הראיות והן את סיכויי ההרשעה כלל 
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דומים מבחינת סוג ומבנה ביחס לתיקים אלא ביחס לתיקים מאותה מטריה ו, התיקים הפליליים

 . התשתית הראייתית

עשויה לקיים אחוז הרשעות גבוה מקרב התיקים , כהנחה או כנתון, בתקופה נתונה, מערכת המשפט

, אחוז הרשעות גבוה(.  או בהתייחס לכלל התיקים במטריה פלילית מסוימת, כלל התיקים)המתנהלים 

רמת ב) סיבות מצב זה יכול לנבוע משתי.  מצביע על סיכון גבוה להרשעה ומתמרץ הסדרי טיעון, ככלל

מערכת המשפט אכן מצליחה לקיים יומרתה ברמת שהיא  אפשרות אחת(: הפשטה גבוהה כמובן

שיעור .  מפשע בין אשמים לבין חפים, מהותית, היא מצליחה להבחין היטב, קרי.  הצלחה גבוהה

שיעור ההרשעות .  מגלה מחויבות גבוהה בפועל לעקרון ההגנההשיטה .  מעותיהטעות אינו נתפס כמש

המגישה , דעת מקצועי נכון והוגן של התביעה-שיקולמו" עודף פשיעה"ה בסיטואציה זו נובע מהגבו

סיכויי ההרשעה הגבוהים הינם לפיכך צפויים .  כתבי אישום ככלל רק בתיקים עם ראיות מוצקות

שיטת המשפט אינה מפגינה רמת נאמנות גבוהה לעקרון ההגנה שהינה  האפשרות השנייה.  ומוצדקים

בחנה זו ננקטת לשם אברור ששדגיש שוב א.  על חפים וחלק לא מבוטל מן ההרשעות הינן שגויות

 .ובאופן מעשי לעולם לא ניתן לאפיין סווג דיכוטומי, ההמחשה הקונצפטואלית בלבד

 :ולמשמעותן להתייחס לארבע סיטואציות יסוד מובחנותמכאן 

;  גבוהיםסיכון הרשעת השווא לאורו נתפסים כ/שיעור ההרשעות בקרב התיקים המתנהלים (7

  :גבוהההמחויבות לאידיאל ההגנה על חפים נתפסת כ

אף כי לא ניתן לבטל את החשש )בעיית החף בהסדרי טיעון צפויה להיות פחות חמורה , תחת הנחות אלו

התמריץ לנאשמים .  משנה תוקף" האיתות"מקבל טיעון  בסיטואציה זו(. באופן מוחלטלקיומה 

חפים מפשע ייטו להאמין בסיכוייהם , לעומת זאת.  אשמים להודות תמורת הקלה בעונשם הינו חזק

בטווח הארוך יש לצפות .  מפשע ולזכותם לנוכח האמון ביכולת הנחזית של המערכת לאתר את החפים

 .ולחילופין כי שיעור ההרשעות יירד, הסדרי טיעוןלכך ששיעור ניכר מקרב התיקים יסתיימו ב

;  גבוהיםסיכון הרשעת השווא לאורו נתפסים כ/שיעור ההרשעות בקרב התיקים המתנהלים (2

  :נמוכההמחויבות לאידיאל ההגנה על חפים נתפסת כ

שכן הן לנאשמים אשמים והן , תתעורר בעיית החף בהסדרי טיעון במלוא עוזה, תחת הנחות אלו

, יתר על כן.  במצב זה מתקיימת פתולוגיה.  ם חפים יהיה תמריץ חזק להעדיף הסדרי טיעוןלנאשמי

אך גם לכך , בטווח הארוך יש לצפות הן לכך ששיעור ניכר מקרב התיקים יסתיימו בהסדרי טיעון

התובנה החשובה בסיטואציה זו הינה שבעיית החף אינה נובעת .  ששיעור ההרשעות לא בהכרח יירד

כי מחויבות מערכת המשפט :  אלא מבעיה חמורה יותר, קת הסדרי הטיעון כשהיא לעצמהמפרקטי

היעדר היא נובעת מ.  לעקרון ההגנה על חפים נתפסת באופן כללי כמחויבות שאיננה חזקה מספיק

 .מתאם גבוה מספיק בין חפות מעשית לבין הסיכוי להוכיחה

 אינם נתפסים כגבוהיםת השווא לאורו סיכון הרשע/שיעור ההרשעות בקרב התיקים המתנהלים (9

  :גבוהההמחויבות לאידיאל ההגנה על חפים נתפסת כ;  במיוחד

חף מפשע להודות במסגרת הסדר טיעון במידה רבה נאשם התמריץ הרציונאלי עבור , תחת הנחה זו

ך במצב זה יש להערי(.  או שההקלה המוצעת לו במסגרת ההסדר צריכה להיות דרמטית במיוחד)נשלל 
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בעל תוחלת " איום"גם יכולת התביעה לייצר .  שבעיית החף במסגרת הסדרי טיעון לא תהיה חמורה

היות וגם אשמים עשויים ליהנות משולי הבטחון .  מוגבלת יה מאדמשמעותית כדי לתמרץ הסדר תה

בטווח הארוך אפשר ששיעור , ולהעדיף את סיכון ניהול המשפט, הגבוהים יותר שנוקטת המערכת

הפערים בין סיטואציה .  ולעומת זאת שיעור ההרשעות יעלה, קים המסתיימים בהסדרי טיעון יקטןהתי

 .וילכויצטמצמו  9' לסיטואציה מס 7' מס

 אינם נתפסים כגבוהיםסיכון הרשעת השווא לאורו /שיעור ההרשעות בקרב התיקים המתנהלים (4

    :נמוכההמחויבות לאידיאל ההגנה על חפים נתפסת כ; במיוחד

בראי , המצב מצביע על שיטה גרועה.  אך בכל זאת אפשר שהמתאם איננו ישיר, אנומליהינו זה כמצב 

חפים מפשע  של תוהוא מוביל הן לזיכויים של אשמים והן להרשע:  שתי התכליות של ההליך גם יחד

ה קניית הסיכון באמצעות הודא, מנקודת המבט של הנאשם החף, גם במצב זה.  בשיעורים ניכרים

לנוכח .  עת שווא חמורה יותרבהסדר עשויה להיות עדיפה על פני עמידה בפני סיכון שרירותי להרש

הרע "בבחינת , אופציית ההסדר בוודאי לגיטימית, קוצר ידה של המערכת מלספק לו הגנה בהליך

במצב  .כטיעון נורמטיבי נגד הסדרים מאבד רלוונטיות ותוקף" בעיית החף"וכוחו של טיעון " במיעוטו

, לא עבור נאשמים חפים וגם לא עבור נאשמים אשמים, משמעי-המתואר התמריץ להסדר לא יהיה חד

 . תקיים לאורך זמןקשה להניח שמערכת לקויה שכזו תוכל לה.  שעשויים להעדיף את סיכוייהם במשפט

כדאיותו של  בניתוח שיקוליו הרציונאליים של נאשם לעניין, ראשית.  מן ההמחשה עולות מספר תובנות

צמת וע"קיימת חשיבות לא רק להערכה אובייקטיבית של סיכויי ההרשעה לאור , הסדר טיעון המוצע לו

אלא גורם משפיע משמעותי לא פחות הינו הערכת סיכוייו לאור מגמות במערכת המשפט , "הראיות

ניכר שבעיית , תבכל הקונסטלציות המוצגו, שנית  .ובטחונו ביחס לנאמנותה לעקרון ההגנה על חפים

שלילת אופציית הסדר הטיעון מתוך רצון להגן לכאורה על נאשמים .  החף אינה עומדת בפני עצמה

 צמתהועאופציית הסדר הטיעון עשויה להקטין את , לעומת זאת.  עלולה להרע את מצבםמפשע חפים 

ברמת , ואריםאף אחד מן המצבים המת, שלישית(.  תדירותהאם כי לא בהכרח את )של בעיית החף 

יש לצפות לקיום דינמיקה של השפעה הדדית בין פרקטיקת הסדרי .  איננו סטטי, הפשטה גבוהה

תובנה זו מעניינת .  לבין בעיית הרשעת חפים במסגרת ההליך השלם, הטיעון ובעיית החף במסגרתה

צמת וע, מכל מקום.  באשר היא מצביעה על האופן שבו מערך התמריצים עשוי להשתנות מעת לעת

במסגרת שיקולי נאשמים , תלוי-שאיננו בלתי, הראיות האובייקטיבית מהווה אך שיקול אחד

 .המשפיעים על ניתוח בעיית החף בהסדרי טיעון

שני .  בהסדרי טיעון" כשלי השוק"המתקשרת לטיעון אודות , לתובנות הללו ניתן להוסיף אבחנה נוספת

שימוש לרעה של התביעה בכוחה ליצירת איום החשש כאמור כשלי השוק העיקריים המתוארים הם 

המתבטאת באינטרס של סניגורים המפעילים על לקוחותיהם לחצים להעדיף את " בעיית נציג"ו, וכפייה

 המובאת כאן ההמחשה  255,לעיל ביחס לטיעונים האלו תימעבר להסתייגויות שהבע.  אופציית ההסדר

באופן חזק ברמת הנאמנות שמפגינה שיטת המשפט  אלו כשלעצמם תלויים" כשלי שוק"מבהירה כי 

 האפקטיביות של האיום איננה.  יכולתה של התביעה לייצר איום מותנית בתוחלת שלו.  לעקרון ההגנה

                                                           
255

חשש זה  .המשפטית והאתית התביעה את מחויבותהשל  הפרניח הכי הטיעון מלעיל  תיביחס לכוחה של התביעה הסבר 
אין סיבה להניח שהוא תדיר בהקשר של הסדרי , ומצד שני.  דרי טיעוןייחודי להסתמיד קיים אך אין סיבה להניח שהוא 

, דין אכן צפויים להעדיף הסדרים ככלל-עורכישי תדין הסבר-לי של עורכיביחס לבעיית הנציג המתבטא באינטרס כלכ  .טיעון
תלויים במידה , ומשקלה של בעיית הנציג, רמת שנאת הסיכון.  אך לאו דווקא משיקולים כלכליים, "סיכון-שונאי"בהיותם 

 . כח ניסיונם המצטבררבה בתובנות אובייקטיביות של עורכי הדין לנו
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תלויה ברמת המתאם הקיים התוחלת של איום בהרשעה בעבירה חמורה יותר שלא בוצעה .  אקראית

אם השיטה מצליחה ככלל להבחין .  ת לעקרון ההגנהבין סיכויי ההרשעה הגבוהים לבין רמת המחויבו

תחת הנחת )מסוג זה תהיה תוחלת נמוכה ומוגבלת " איום"יש לצפות של, בין חפות לבין אשמה

 2מקבל ממשות במסגרת סיטואציה " הכפייה"טיעון (.  וקבלת ייעוץ משפטי של הנאשם רציונאליות

וכך .  ה בראש וראשונה במסגרת ההליך השלםהבעיה העיקרית בסיטואציה זו הינ.  המתוארת לעיל

להחרפת החשש להרשעת חפים גם במסגרת הסדרי גם תורמת   -שהיא החמורה  - הבעיה בהליך השלם

 .טיעון

בתמונת המציאות כאמור  צים מצדם של סניגורים תלויהגם בעיית הנציג המתבטאת בעצות ולח

הסניגורים לכך שלצפות  יתןככלל נאם אף .  ונםמתוקף הבנתם וניסי, שרואים הסניגורים לנגד עיניהם

הרי שהן רמת שנאת הסיכון מצדם והן כוחה להשפיע על  ,ייטו להיות שונאי סיכון בהשוואה לנאשמים

אין סיבה  4 -ו 9בסיטואציות .  שיקולי הנאשמים ישתנו בכל אחת מן הסיטואציות המומחשות לעיל

צפויה שנאת  7גם בסיטואציה   .באופן יחסי ,הדין-רכילצפות לשנאת סיכון ברמה גבוהה מצדם של עו

נה בהרבה בהשוואה מתו אך, ממשית לנוכח סיכוני ההרשעה הממשיים להיות אמנםהסיכון 

       . 2לסיטואציה 

 סיכום -בעיית החף בהסדרי טיעון   6.6.8

לרמת  בעיית החף בהסדרי טיעון קשורה באופן הדוקשדגישה הפרספקטיבה המוצעת מ, לסיכום

בראי , הנאמנות שמפגינה מערכת המשפט בתקופה ובהקשר נתונים לאידיאל ההגנה על חפים

אלא היא , איננה אינהרנטית להסדרי הטיעון "בעיית החף".  זו המחויבויות השונות שנסקרו בעבודה

על ליקויים מהותיים ומשמעותיים יותר במערכת  -בהיקפיה ובעוצמתה , בקיומה -עשויה להצביע 

.  מוסד הסדרי הטיעון הוא בבחינת צורך פרקטי  .שדווקא הם הטעונים התייחסות ותיקון, משפטה

שימוש ענייני והוגן בפרקטיקת הסדרי .  אך גם יתרונות לא מבוטלים, לפרקטיקה ישנם חסרונות רבים

 וקתעשוי לשמש כהליך לבירור וליבון מחל, לאורו של סטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר, הטיעון

הסדרי הטיעון מפנים את .  עובדתית ומשפטית  -של שני הצדדים  -וכמסננת לטענות החלשות יותר 

שאיננה ניתנת , המשאבים הפרוצדוראליים המוגבלים לתיקים שבהם קיימת מחלוקת מהותית וממשית

" בעיית החף"הצעתי לכן לעדכן מספר הנחות לא מדויקות ולא מציאותיות העומדות ביסוד .  לגישור

 .כטיעון בפי המתנגדים להסדרי טיעון

והיא עשויה לדעתי בהכרח את מצבו של הנאשם החף מפשע אינה מרעה  הסדרי הטיעון פרקטיקת

שגיאה היא להתייחס אל  ,מכל מקום.  צמתהואם לא בתדירותה אז בע, "בעיית החף"להקטין את 

קשורים ברובם  גורמים אלה.  פי שהדגמתיכ, במנותק מן הגורמים לה ,ככל שהיא מתקיימת, הבעיה

מצבם של הנאשמים .  מפשע של מערכת המשפט לספק ערובות משכנעות להגנה על חפים הצלחתהל

ממצבם במידה רבה " צבעו"החפים מפשע במשטר המאפשר הרשעה במסגרת הסדרי טיעון נוטל 

כפי , ם מפשעהשלם ומרמת הנאמנות לשש המחויבות הנגזרות מעקרון ההגנה על חפי במסגרת ההליך

כך , ככל שרמת המחויבות לאידיאל ההגנה על חפים מפשע הינה גבוהה יותר.    שהוסברו בעבודה זו

 .ולהיפך, גובר הסיכוי שהסדרי הטיעון ייערכו ככלל באופן ענייני והוגן
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 סיכום

"  ?םעל מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על עקרון ההגנה על חפי"עבודה זו נפתחה בהצבת השאלה 

, זו פרספקטיבה אנאליטית.  כפרספקטיבה עיונית" צבר המחויבויות"סיומה בהזמנה לאמץ את מודל 

אינה מספקת תשובה פסקנית לדילמה הנצחית " צבר המחויבויות"תיזת . ואף חינוכית, מסבירה

ת הסברים חדשניים וזוויו, מונחים, שביסוד ההליך הפלילי אך היא מציעה שורה ארוכה של תובנות

השתדלתי בחיבור זה להציע מערך מושגי כולל בהתייחס לחובה המשפטית . התבוננות ייחודיות

, אני מקוה, מערך זה עשוי.  והמוסרית של מערכת המשפט להגן על חפים מפשע מפני הרשעת שווא

אסכם בהצגת כמה מן .  למחקר ולפיתוח של השיח הדוקטרינאלי, לשמש ככר להמשך התדיינות

 .לקחים העיקרייםהמסקנות וה

החתירה :  בבסיסו של ההליך הפלילי מתקיים מתח נורמטיבי תמידי בין שתי תכליות יסודיות .7

וההגנה על , להוכחת אשמתם של עבריינים ולמיצוי יעיל ככל הניתן של האכיפה הפלילית מצד אחד

מציאות למתח זה ביטויים רבים בשיח הרווח וב.  חפים מפשע מפני הרשעת שווא מן הצד השני

הניסיונות ליישב את המתח המתואר נכשל הן במישור .  הוא מתקיים במספר רבדים.  המעשית

 "אנטינומיה ערכית"מצאתי לפיכך כי התיאור המתחייב הוא של .  האנאליטי והן במישור המעשי

שלאורה מתעצבת רמת ההגנה על חפים מפשע בשיטת המשפט ומשתנה מעת לעת לאור המאבק 

זהו .  שני הקטבים הערכיים -לאור התביעה בשם שני האידיאלים , נוכחיםהקולות ההתמידי בין שני 

 .שהוסבר ותוקף בפרק הראשון "היחסיות ההכרחית"טיעון 

חדדת את החשיבות של העמקת הדיון מ" יחסיות ההכרחית"ההכרה במודל האנטינומי וב .2

, במובנה בטיבה ובגדרה של המחויבות של מערכת המשפט להגנה על חפים מפשע מפני הרשעת שווא

היא מחייבת להסיט את הדגש מקידושו הדוגמטי של עקרון ההגנה אל העיון . מעבר לפן ההצהרתי

לאידיאל , ון ובהקשר נתוןבזמן נת, שמפגינה מערכת המשפט המסוימת המחויבות רמתבהביקורתי 

רמת מחויבות זו הינה דינמית ומשתנה כל העת לאור הצרכים וסדרי העדיפויות .  ההגנה על חפים

.  המדיניות הפוליטית ולאור התנודתיות של השיח החברתי וגם האקדמי, מאזן האינטרסים, החברתיים

במימוש המונחים  "וןשביעות רצ"מסתייגת מתליית " היחסיות ההכרחית"ההכרה בפועלה של 

 .כשהם לעצמם, והפרוצדורות השגורים המייצגים את יומרתה של מערכת המשפט

.  ההכרה ביחסיות ההכרחית מצדיקה ניסיון לאפיין ולהגדיר עקרונות החולשים על יחסיות זו .9

הוצג כמודל אנאליטי  "צבר המחויבויות"מודל : חיבור זה התמקד לפיכך בשתי מטרות עיקריות

במסגרת כל .  ראשית בבחינת היומרה ומגבלותיה, לנתח את הביטויים של היחסיות ההכרחית המאפשר

אחת משש המחויבויות הסברתי את האופן המשמעותי שבו ניתן לקדם את שתי התכליות שביסוד 

כנגד זאת המחשתי את גבולותיה של אסטרטגיה זו ואת ביטוי .  ובסיוע הדדי, ההליך הפלילי בד בבד

היתה לאפיין ולהגדיר  שנייההמטרה ה. ההכרחית לאור המגבלות וההתנגשות בין התכליותהיחסיות 

משמע את טיבה של הזכות שאיננה כפופה למאזן , למחויבות להגנה על חפים מפשע" מובן חזק"

מאפשר להבחין במסגרת כל אחת משש " צבר המחויבויות"מודל . השיקולים התועלתני הרגיל

לבין תכנים שלגביהם מתבטאת היחסיות ההכרחית " מובן חזק"המוגנים ב המחויבויות בין תכנים

 .מובהק ומפורש יותר, באופן ברור
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.  הפרק השני לעבודה הוקדש לעיון בביטוי המחויבות להגנה על חפים מפשע לאורך ההיסטוריה .4

 בכל שיטות, המסקנות העיקריות שהעלה עיון זה כוללות את ההתרשמות מן ההתמודדות הנצחית

גם אם )המשפט לאורך הדורות עם הדילמה של אופן ההגנה על חפים מפשע במסגרת ההליך הפלילי 

את אפיון ההתפתחות ; (לעתים מעוותים, בשלים-במאמצעות שיטות ומושגים פרימיטיביים ובלתי

ההדרגתית לאורך ההיסטוריה של לוגיקת ההוכחה ושל הביטויים הפילוסופיים והמעשיים לעקרון 

אפיון ; (תוך זיהוי תקופות של התקדמות משמעותית לעומת תקופות של נסיגה ברורה)ל חפים ההגנה ע

-השימוש במושגים אידיליים אך בלתי וביניהם, יים לכשלון השיטות הקודמותשל גורמים וסיבות עיקר

כן הודגשה ההשפעה .  בשלים שביטאו כוונה אך נכשלו לחלוטין בהכלת מורכבותה של הבעיה

שגרמה לסטיות משמעותיות , בפרט ביחס לעבירות מסוימות ,"פאניקה מוסרית"ת של המשמעותי

הסברתי את .  במיוחד מן העקרונות והכללים שבהם דגלה הדוקטרינה המשפטית של התקופה לכאורה

לערכים , מעשית האדירה שהיתה לרעיונות-והמשפטית אינטלקטואלית-ההשפעה הפילוסופית

.  על עיצוב השיח של ימינו ביחס למחויבות להגנה על חפים מפשע "הנאורותתקופת "ולתמורות של 

הנצמד  "הנוחות המוסרית"אידיאל מסקנה משמעותית נוספת מן הדיון ההיסטורי היתה הדגשתו של 

.  וודאות-לאידיאל השיפוט שעליו נסמכת כל שיטת משפט לתיקוף ההכרעה המשפטית בתנאי אי

והינו חיוני להבנת הכללים , ים את אידיאל האמת ואת אידיאל ההגנהאידיאל הנוחות המוסרית משל

אידיאל הנוחות המוסרית של .  שבהם תולה כל שיטת משפט את ההצדקה להכרעה במשפט הפלילי

המסורת הינו אידיאל שיפוט אנושי המבוסס על , למן המהפכה הרעיונות של תוקפת הנאורות, ימינו

 .ציסטיתיריאמפ-הרציונאלית

השלישי בחנתי את מעמדו הנורמטיבי של עקרון ההגנה על חפים בגדרן של שש  בפרק .4

למחויבות " המובן החזק"המסקנה המרכזית לפרק היתה גזירתו של  .פרספקטיבות מוסריות מובחנות

מובן "כל אחת מן ההצדקות מציעה מובן מעט אחר ל. להגנה על חפים משלוש הצדקות מוסריות

ל אחת מהן מסמנת את טיב ההגנה שאינה מוכפפת לשיקולי המדיניות כ. בהתאם למונחיה, "החזק

אך גם מגדירה במונחיה את סוג הסיכון שמפניו אין מערכת המשפט מתחייבת , והתועלת הרגילים

אך תוך  ,"מגבלת סף"כ" מגבלת הענישה הדאונטולוגית"בהתאם לכך הצדקתי את תיאור .  להגנה

 ".  איכותי( "גם)הדגשה כי הסף איננו כמותי אלא 

" מובן חזק"נובע  "(הצדק כהגינות"תיאוריית " )האמנה החברתית הרולסיאנית"מתיאוריית  .7

עקרון החירות "שהוא , "עקרון הצדק הראשוני"למחויבות להגנה על חפים התואם את האבחנה בין 

ית המחייב הקצאה שוויונ, "עקרון ההבדל"שהוא " עקרון הצדק השני"לבין " הפוליטית האישית

בעקרון הראשון נכללים תכנים שעליהם היו הפרטים מסכימים מאחורי .  והוגנת של זכויות ומשאבים

בעקרון השני נכללים תכנים שלגביהם היו הפרטים מאחורי מסך .  תלוי-מסך הבערות להגן באופן בלתי

המובן "ת א.  הבערות מעדיפים להותיר גמישות לחברה העתידית להתאים לנסיבות ולצרכים מעת לעת

, למחויבות להגנה על חפים מפשע הצעתי לפיכך להבין בהתאם לגישתו של אלכס שטיין" החזק

כחסינות מוחלטת מפני הסיכון להרשעה לנוכח ספק גלוי ומאובחן בראיות לבין הספק הכללי 

 ללא, גישה זו מדגישה את קריטריון המשקל הקונקרטי של הספק.  שאיננו מאובחן, והתיאורטי הנותר

כאשר ניתן לדעתי לתאר המשגה , כך לגבי המחויבות הראשונה.  קשר הכרחי לשאלת ההסתברות

מן ההצדקה המבוססת על .  לעקרון ההגנה גם במסגרת המחויבויות הנוספות" מובן החזק"מקבילה ל

 "איזון אנכי"לעקרון ההגנה המבוסס על " מובן חזק"נגזר  אבחנה בין זכויות חוקתיות לבין אינטרסים
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פרספקטיבה זו תומכת בעקרון העדיפות . בין הזכות המוגנת לבין האינטרסים החברתיים שכנגד

הצדקה זו תשאף להותיר . להצדקת הפגיעה בזכות( איכותי וכמותי)המתבטא בקביעת סף גבוה ומחמיר 

דעת -מרחב של גמישות לעניין הגדרתו של הסף לתחולת מגבלת הענישה הדאונטולוגית ותותיר שיקול

מציב עקרון של ריסון עצמי שנועד " הנאמנות לערך המצדיק"טיעון .  לעניין תחולתה בנסיבות העניין

הוא מפרש את עקרון .  תוך צמצום של נזק אגבי, להבטיח שהשימוש בסמכות תוגבל ככל הניתן לייעודה

המובן .  "טפריורית לעצם הענקת הסמכות לשלטון להפעיל כח כופה נגד הפר-ההגנה כהתניה מוסרית א

לחובת , מתבטא בדרישה מודעת לריסון עצמי, לאורו, של המחויבות להגנה על חפים מפשע" החזק

, ולדרישת דרגה גבוהה ביותר של שכנוע" הנוחות המוסרית"היא נקשרת לקריטריון .  זהירות וליושרה

 .ורה של אשמתולגבי מימוש המחויבויות כלפי הנאשם וההוכחה הבר, אובייקטיבי וסובייקטיבי כאחת

בתיאור שש מחויבות שכל אחת מהן משפיעה באופן , הפרק הרביעי הציג את ליבת התיזה .1

המחויבות הנורמטיבית : על עיצוב רמת ההגנה על חפים מפשע בשיטת המשפט, בדרכה, משמעותי

המחויבות ; הגלומה בסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר, הכללית להקצאת סיכוני המשגה

המחויבות לפיקוח ובקרה אפקטיביים ולגילוי ; אפיסטמית-המחויבות הראייתית; תהפרוצדוראלי

הצגתי את קשרי הגומלין והתלות .  והמחויבות האפיסטמית;  המחויבות המוראלית;  טעויות ותיקונן

 .פי המודל-ההדוקים בין המחויבות והדגמתי את הניתוח הייחודי המתאפשר על

כי רמת המחויבות להגנה , ראשית :  להסיק "המחויבויות צבר"עיקרי התובנות שאפשר מודל  .2

מעבר לסטנדרט ההוכחה , על חפים מפשע בהליך הפלילי תלויה באופן משמעותי במחויבויות הנוספות

מדגיש את הרלוונטיות של המחויבויות בכל שלבי ההליך " צבר המחויבויות"מודל  . מעבר לספק סביר

לארי לאודן ואחרים המבקשים לייחד את גון מפי מלומדים כהוא ניצב כנגד הטיעון .  הפלילי

, שנית. אסטרטגיית הקצאת סיכוני המשגה בהליך הפלילי לשלב של יישום סטנדרט ההכרעה בלבד

חקר האמת וההגנה על  -המודל מאפשר לבחון את האפשרות לקדם את שתי תכליות היסוד של ההליך 

ת ההרחבה והחיזוק של הכלים הפרוצדוראליים באמצעו, בד בבד ובסיוע הדדי -חפים מפשע 

מנגד המודל מאפשר להדגיש את גבולותיה האובייקטיביים .  והראייתיים וכן של הבקרה לגילוי טעויות

, שלישית.  במסגרת כל אחת מן המחויבויות" היחסיות ההכרחית"ולהמחיש את ביטוי , של יומרה זו

לצד אידיאל האמת ואידיאל ההגנה " ות המוסריתהנוח"המודל מאפשר להדגים את ביטוי אידיאל 

מובן "ביחס לארבע המחויבויות הראשונות הצעתי הגדרות ל, רביעית. במסגרת כל אחת מן המחויבויות

אבחנה זו חשובה במיוחד ומהוה .  בהתאמה למסקנות הפרק השלישי לעבודה, של המחויבויות" החזק

ם המוגנים במובן החזק לבין תכנים הנתונים באופן האבחנה בין תכני. את גולת הכותרת של העבודה

מפורש לשינוי והתאמה בהתאם לצרכי החברה ומאזן השיקולים מעת לעת מהוה חידוש משמעותי 

האבחנה בין ההגנה במובן החזק לבין המחויבות והתכנים שאינם מוגנים כאמור . שמציעה התיזה

ניתן להסיק שבזמן שישנם תכנים שלגביהם , בנוסף.  ממחישה את אופן פועלה של היחסיות ההכרחית

, המחויבות להגנה על חפים מפשע חלה באופן גורף שאיננו תלוי בחומרת העבירה או הענישה הצפויה

הרי שבמסגרת רוב המחויבויות ישנם תכנים המשפיעים על רמת ההגנה על חפים מפשע שבאופן מפורש 

 .כן נתונים לאיזון מסוג זה

לעיון נרחב במחויבות הראשונה ואפשר תובנות משמעותיות ביחס הפרק החמישי הוקדש  .3

, תיאולוגייםהפילוסופיים וה, העיון במקורותיו ההיסטוריים. לסטנדרט ההוכחה מעבר לספק סביר

הוביל למסקנה כי אין סיבה לחשוב שההסברים מוציאים זה את  ,בהתייחס למספר פרשנויות מוצעות
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.  ות מאפשרות להבין את ייחודו ומורכבותו של סטנדרט הספק הסבירהפרשנויות ההיסטורי, להיפך.  זה

הוא מבטא בה בעת הן את .  "כלים שלובים"יתרונו בכך שהוא מצליח להכיל מספר תכליות הפועלות כ

מסקנות ".  הנוחות המוסרית"הן את אידיאל ההגנה על חפים מפשע והן את אידיאל , אידיאל האמת

בשש התלבטויות מרכזיות בשיח השיפוטי והאקדמי ביחס למובנו של  כלו הודגמו באמצעות העיון

את עמימותו ואת הגמישות שהוא , הדיון אפשר להדגיש מגמות בפרשנות הסטנדרט". הספק הסביר"

סטנדרט ההוכחה מעבר לספק המסקנה העיקרית הינה ש.  שהוא נועד מיסודו לאפשר, אדרבא, מאפשר

בהקצאת סיכוני " שליטה"פתרון אחיד וסטטי או , נועד לייצרומלכתחילה לא , סביר אינו מייצר

של סיכון  טיבונורמטיבית כללית המתמקדת ב-הוא מספק הנחיה מוסרית. המשגה מבחינה תוצאתית

 .לאורך הפרק העליתי טיעונים נורמטיביים בהתייחס לשש ההתלבטויות המרכזיות שנותחו  .המשגה

' הנחת ההגדרה של פרופמחויבות הראשונה היתה מן הדיון ב שנייההמסקנה המשמעותית ה .70

בהתאם , למחויבות להגנה על חפים מפשע" המובן החזק"צוקרמן כהגדרה התואמת לדעתי את 

הרכיב .  שמתקיימים קשרי גומלין ביניהם, להגדרה שני רכיבים.  למסקנות הפרק השלישי לעבודה

, לבין ספק שאיננו מאובחן ("perceptible doubt")מאובחן 9הראשון מבוסס על האבחנה בין ספק גלוי

תורת הצדק "הנגזר מ" מובן החזק"ול, מוסרית בין שני סוגי המשגה-בהתאמה לאבחנה העקרונית

, של כהן" ההסתברות האינדוקטיבית"הגדרה זו מבטאת את עדיפותה של גישת .  של רולס" כהגינות

שלמות "מונה הראייתית ואת החתירה להמחייבת הפרכה של אפשרויות החפות הקונקרטיות לנוכח הת

רכיב ההגדרה השני .  להבדיל מן ההסתברות גרידא, "סוג ומשקל הספק"המבחן מתרכז ב". ראייתית

ההכרה ברכיב השני מבטאת את אופן ניתוחו של עקרון .  פנימי-מתייחס למימד של שכנוע סובייקטיבי

אתגר של אחריות מסורית אישית ושל  כעקרון המציב, ההגנה על חפים מפשע לאורך העבודה כולה

".  הנאמנות לערך המצדיק"הוא מבטא את המובן החזק לעקרון ההגנה הנובע מטיעון . נוחות מוסרית

באופן " שלמות ראייתית"הסקתי ששני רכיבי ההגדרה מבטאים תפיסות משלימות של השאיפה ל

במונחים , "קבלה"קטיביים של הראשונה תואמת מונחים אוביי: המאפשר הדיפת הסיבות להטלת ספק

במונחים של קוהרנטיות " שלמות"השני מציב דרישה ל; של אלימינציה של תרחישי חפות

הסקתי שקיים יחס של השלמה ".  אמונה"של הקיסי של התביעה ומחייב שכנוע מבוסס " אינטגריטי"ו

ואליו משולבת גם , מחייבאלי הינו נרציו-קריטריון ההוכחה האובייקטיבי.  והדדיות בין שני הרכיבים

המשקל של הרכיב הסובייקטיבי בהכרעה משתנה .  של שכנוע מספק, שיורית, אמת מידה סובייקטיבית

  .לפי טבעה של השאלה הטעונה הוכחה

הפרק השישי לעבודה הציע פרספקטיבה ותובנות חדשניות לאור מונחי התיזה ביחס לשלוש  .77

 .סוגיות חשובות ואקטואליות

" הגנות"בהתייחס לשאלת התוקף החוקתי של העברת נטל ההוכחה אל שכם הנאשם ביחס ל .72

" היסוד השלישי", "הגנה"סובסטנטיבי המתרכז ביחס שבין ה-הצעתי מבחן חוקתי" לגורמי ענישה"או 

לבין  -המוגדרים באופן טקסטואלי כיסודות שאינם הכרחיים להוכחת העבירה  -" גורם הענישה"או 

מבחן זה מאפשר העברת נטל ההוכחה אל שכם הנאשם ביחס לסוג מאוד . פלילית המהותיתהאחריות ה

בהיעדר .  שלגביהן ניתן להכיר בחופש של המחוקק להתנות מתן פטור או הקלה" הגנות"מסוים של 

העברת נטל ההוכחה אל שכם הנאשם מהוה הפרה של , התאמה למבחן הסובסטנטיבי שהוצע

 .תה בעבודההמחויבות הראשונה כהגדר
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מפרה את המחויבות ( כנגד דעת מיעוט מזכה)בהתייחס לשאלה אם הרשעה בדעת רוב  .79

מודל .  משמעית-שאינן מובילות למסקנה חד, בחנתי מספר אבחנות אנאליטיות אפשריות, הראשונה

" המחויבות הראשונה"מאפשר להציב את השאלה במונחי האבחנה בין תכניה של " צבר המחויבויות"

שלגביהם קיים חופש נרחב יותר לעצב את מנגנוני " )המחויבות הפרוצדוראלית"כניה של לבין ת

ובחירת שיטת המשפט לאיזו , הסקתי שקיים מרחב חפיפה אפשרי בין שתי המחויבויות(.  ההכרעה

ולכן היא גם המפתח , משתי המחויבויות לקשר את הסוגיה מצויה בלב הסוגיה המשמעותית הזו

ממספר זוויות התבוננות וניתוח , באופן כללי.  זו מאפשרת לדעתי שיח מדויק יותרתובנה .  לפתרון

, ביל לזיכוי הנאשם מחמת ההכרה בספק הסבירדעתי נוטה לכך שדעת מיעוט מזכה צריכה להו, שהוצגו

 .שלא ניתן לאיינו, הקונקרטי

" בעיית החף"החלק האחרון לעבודה קישר בין התיזה לבין פרקטיקת הסדרי הטיעון ול .74

יותר ביחס לפרקטיקת הסדרי הטיעון במענה לביקורת הנפוצה " אופטימי"הצעתי מבט .  במסגרתה

לבחון את  ששגיאה היאהטיעון העיקרי הדגיש .  בשיח החברתי ולעתים גם בשיח האקדמיכלפיה 

המנותק מרמת המחויבות של שיטת המשפט להגנה על חפים מפשע במסגרת  באופן" בעיית החף"

הדין בסיכוייו של חף מפשע -רמת האמון של ציבור הנאשמים ושל עורכיבהתייחס לו, ההליך השלם

תיארתי את הזיקה ההדוקה .  באמצעות ניהול המשפט( את הספק הסביר או לעורר)להוכיח את חפותו 

לבין בעיה משמעותית וקשה יותר של רמת הגנה על , ככל שהיא קיימת, יעוןבהסדרי ט" בעיית החף"בין 

הסקתי שפרספקטיבת , מזווית התבוננות זו.  חפים מפשע שאינה טובה מספיק במסגרת ההליך השלם

אם לא " בעיית החף"הסדרי הטיעון אינה מרעה את מצבו של הנאשם החף מפשע ועשויה למזער את 

 .בתדירותה אז בעוצמתה

מעמיק וכולל על המחויבות המשפטית והמוסרית של מערכת המשפט להגן , יימרתי להציע מבט רחבהת

ניסיתי להתמודד עם סוגיות שעימן מתמודדת החברה האנושית באופן .  על חפים מפשע ועל נגזרותיה

, מאתגרתהיו עבורי חוויה  חיבורעריכת המחקר וכתיבת ה.  לכל אורך ההיסטוריה ,ורקורסיבי, נצחי

 .לדיון המתמשך חיבור זה מהוה את תרומתי הצנועה.  חשיבה ומרתקת-מעצבת

  -ואחרי ככלות הכל 

 ,משהו חסר -עדין משהו שלא הוגד עוד בקול הפיוט או דפוסו "

 256.("מובע וחסר-המיטב עדין בלתי?  מי יודע)

 

 

 

                                                           
256
 (.7324מהדורה שניה , שמעון הלקין ליקט ותרגם) 407 עלי עשב( 7230" )ובעמ-הבלתי"וולט וויטמן  



 



124 

 

 רשימה ביבליוגרפית
 

 בעברית מקורות
 

 וחקיקת משנה חקיקה

 .4891-ד"תשמה, [נוסח משולב]חוק בתי המשפט 

 .1004-א"התשס, חוק זכויות נפגעי עבירה

 .450ב "התשנח "ס, כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד

 .89ד "ח התשמ"ס, השפיטה: חוק יסוד

 .4881-ד"תשנה, חוק חניה לנכים

 .4899-ח"תשכה, חוק ניירות ערך

 .4015ח "ס, 4894-א"תשמה, (9' תיקון מס)חוק ניירות ערך 

 .1001-ב"התשס, (חקירות חשודים)חוק סדר הדין הפלילי 

 .4891-ב"תשמה, [נוסח משולב]הדין הפלילי חוק סדר 

 .4885-ו"תשנה, חוק הסנגוריה הציבורית

 .4888-ז"תשלה, חוק העונשין

 .1110, 401ח "ס, 1041-ב"התשע, (441' מסתיקון )חוק העונשין 

 .4881-ג"התשל, [נוסח חדש]פקודת הסמים המסוכנים 

 .4884-א"תשלה, [נוסח חדש]פקודת הראיות 

 .4858-ז"התשי, (חוזר דין במשפט סדרי)המשפט  בתי תקנות

 .4898-ז"התשכ, (עבודה ושימוש הטעונים היתר)תקנות התכנון והבניה 

   .4894-א"התשכ, תקנות התעבורה

 
   פסיקה

 (.4888) 911( 4)ד נג"פ ,ישראלמדינת ' אבו סעדה נ 1895889פ "ע

 . (4881) 595( 1)ד מז"פ, מדינת ישראל' נ אזולאי 1881881פ "ע

 (.4888) 981(  4)ד נא"פ, מדינת ישראל' אל עביד נ 1408889פ "ע

 (.4889) 819( 4)ד נא"פ, מדינת ישראל' נ אל עביד 1111888 פ"דנ

 .(4891) 118, (1)ד לו"פ, ממשלת ישראל' אלון נ 451891צ "בג

 (.  49.5.1009, פורסם בנבו) מדינת ישראל' אלחורטי נ 5199805פ "ע

 .(1001) 149( 1)ד נו"פ ,מדינת ישראל' אסף נ 1889804פ "רע

 (.4890) 594( 1)ד לד"פ, מדינת ישראל' אפללו נ 918888פ "ע

 (.4881) 511( 4)כוד "פ, מדינת ישראל' בחמוצקי נ 511884פ "ע

 (.18.44.1009, פורסם בתקדין),  מדינת ישראל' ביטון נ 4011801פ "דנ

 (.4884) 104, (5)ד מה"פ, מדינת ישראל' בכרך נ 1815884מ "עש

 (.4888)489( 5)ד נא"פ, מדינת ישראל' בלביסי נ 9181888פ "בש

 (.4888) 188 (1)ד נא"פ, מדינת ישראל' בן ארי נ 1184885פ "דנ

 .(4885) 15( 1)ד מט"פ, מדינת ישראל' ארי נ-בן 9154881פ "ע

 .(1.5.4888, בנבו פורסם) מדינת ישראל' נ ברנס 5549889 פ"בש

 (.41.1.1001, בנבו פורסם) ישראל מדינת' נ ברנס 1011888 ח"מ
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 (.1.9.1009, ש"פורסם באר)  ,מדינת ישראל' נ בשירוב 40589801 פ"ע

 (.4885) 598( 1)ד מט"פ ,מדינת ישראל' נ גנימאת 1149885פ "בדנ

 (.9.9.1041, פורסם בתקדין)מדינת ישראל ' דגון נ 9118840פ "ע

 (.4881) 114( 1)ד מז "פ, מדינת ישראל' נ דמיאניוק 118899 פ"ע

 (.4855) 1048ד יב "פ, גרינוולד' היועץ המשפטי לממשלה נ 111855פ "ע

 .(4818) 111ד ב "פ, פתניאב' היועץ המשפטי לממשלה נ 40818פ "ע

 (.1.5.1041 ,ש"ארפורסם ב) פלוני' היועץ המשפטי לממשלה נ 9000808א "רע

 (.4851) 18( 4)ד ז"פ, היועץ המשפטי' הרסון נ 411851פ "ע

 (.1041) 915( 1)ד נז "פ, בית הדין הצבאי לערעורים' התובע הצבאי הראשי נ 910801צ "בג

 (.40.1.44, לא פורסם) משרד המשפטים' התנועה לחופש המידע נ   , 40-05-19881( ם-י)עתמ 

  858( 1)ד נא"פ, לממשלה המשפטי היועץ' נ בישראל השלטון איכות למען התנועה 9881889צ "בג

(4888). 

 (.9.9.1008, פורסם בתקדין)מדינת ישראל ' ווחידי נ 1489801פ "ע

 (.15.4.1008, פורסם בתקדין) ישראל מדינת' נ וקנין 9185805פ "ע

 (.1.1.1009, פורסם בתקדין), לדא'חאדריס ' כנון ובניה גבעות אלונים נלת. מ.ו 10949809( עכו)ק "עמ

 (.4850) 501ד ד "פ, היועץ המשפטי לממשלה' זרקא נ 19818פ "ע

 (.1001) 819, 819( 9)ד נח"פ, מדינת ישראל' חורב נ 8818804פ "ע

 (.4898) 811( 4)ד כג"פ, מדינת ישראל' חליחל נ 441898פ "ע

 (.10.44.08 ,ש"פורסם באר)מדינת ישראל ' חמוד נ 1181809פ "ע

 (.1009) 194 (4)סא ד"פ, התובע הצבאי הראשי' נ יששכרוב 5414889 פ"ע

 (.4888) 518( 4)ד נג"פ, מדינת ישראל 'נ כוזלי 8818889 ח"מ

 (.15.44.1040, פורסם בתקדין)מדינת ישראל ' לזרובסקי נ 8908809פ "ע

 (.4891) 818( 1)ד לח"פ, מדינת ישראל' ליבני נ 919891ש "ב

 (.1005) 811( 5)ד נט"פ, מדינת ישראל' ליבוביץ נ 4988801פ "ע

 (.4888) 111( 4)ד נא"פ, מדינת ישראל' מאזריב נ 998889פ "ע

 (.9.9.05 ,ש"פורסם באר) (פורמלי)בית משפט השלום בירושלים ' מדינת ישראל נ 8191801צ "בג

 (.41.8.1040הכרעת דין מיום , לא פורסם) דגון' מדינת ישראל נ 09-41-1945 (מחוזי מרכז) ח"תפ

 (.1001) 990( 1)ד נח"פ, 'זביידה ואח' מדינת ישראל נ 898801פ "ע

 (.4881) 994( 1)מז ד"פ, יחיא' חג 'נ ישראל מדינת 1180884 פ"דנ

 (.10.1.1001, פורסם בתקדין) חיים' מדינת ישראל נ 1449801( נתניה)פ "ת

 (.4899) 108( 1)ד מב"פ, טובול' מדינת ישראל נ 11895נ "ד

 (.14.4.1008, פורסם בנבו)סאלם ' מדינת ישראל נ 9111805( באר שבע)פ "ת

 (.10.8.1041, פורסם בנבו)פלוני ' מדינת ישראל נ 8449101פ "ע

 (.1000) 951( 1)ד נד"פ, קורמן' מדינת ישראל נ 9158888פ "ע

 (.19.9.1008, פורסם בתקדין) 'קיבוץ ניר אליהו ואח' מדינת ישראל נ 4988801( כפר סבא)פ "ת

  (.45.9.1008, פורסם בנבו) שוורץ' נ ישראל מדינת 4451805 (א"ת מחוזי) ח"תפ

   .(4889) 991( 1)ד לב"פ ,דינת ישראלמ' מזרחי נ 511888פ "ע

 .  (4891) 108( 1)י לו"פד, מדינת ישראל' מלכה נ 49891פ "ע

 .(44.41.04, פורסם בתקדין) מדינת ישראל' מסילתי נ 9500804פ "דנ

 (.49.1009, פורסם בתקדין) מדינת ישראל' מתוק נ 80098805( יפו-אביב-תל)פ "ע
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 (.4890) 441( 4)ד לה"פ, מדינת ישראל' נגר נ 511888פ "ע

 (.  41.4.01, פורסם בנבו) י"מ' דידי סיבוני נ 111801פ "ע

 (.4888) 111( 1)נא ד"פ, ישראל מדינת' נ עזריה 9419885 ח"מ

 (.4891) 480( 1)ד לו"פ, מדינת ישראל' עלי נ 559890פ "ע

 (.8.40.1041, לא פורסם)מדינת ישראל ' עלי נ 1989844פ "ע

 .(1001) 815( 4)ד נט"פ, מדינת ישראל' פון וייזל נ 8181801פ "ע

 (.40.9.1001, פורסם בתקדין), מדינת ישראל' פוקס נ 8459801 פ"רע

 (.4881) 598( 1)ד מח "פ, ישראל מדינת' נ פלוני 1850881 פ"דנ

 (.1001) 588( 4)ד נז"פ, מדינת ישראל' פלוני נ 4859889פ "ע

 (.1004) 581( 4)ד נו"פ, מדינת ישראל' פלוני נ 1980804פ "ע

 (.44.9.1008 ,ש"פורסם באר) ישראלמדינת ' פלוני נ 40188809פ "ע

 (.41.5.1008, פורסם בנבו)מדינת ישראל ' פלוני נ 8110808פ "ע

 (.  1.8.1008, פורסם בנבו) מדינת ישראל' פלוני נ 4519809פ "ע

 (.11.41.1008, פורסם בתקדין) מדינת ישראל' פלוני נ 8191809פ "רע

 (.1001) 915( 9)ד נז"פ, מדינת ישראל' פלונית נ 5014804פ "ע

 (.19.01.1009 ,ש"פורסם באר) היועץ המשפטי לממשלה' נ( 'א)פלונית  5988808צ "בג

 (.  11.8.08 ,ש"פורסם באר) פרקליט המדינה' פלונית נ 5894808צ "בג

 (.4889) 898( 4)ד נב"פ, מדינת ישראל' צאלח נ 1111885פ "ע

 (.4891) 151( 1)לח ד"פ, מ"בע פויכטוונגר. ל.י בנק' נ קוסוי 404848א "ע

 (.  19.5.1008 ,ש"פורסם באר) מדינת ישראל' קייס נ 1411801פ "ע

 (.11.40.1008, פורסם בתקדין)מדינת ישראל ' קייס נ 5889808פ "דנ

 (. 40.44.1044, לא פורסם) קצב נגד מדינת ישראל 1188844פ "ע

 .(4889) 818( 1)ד לב"פ, מדינת ישראל' קריב נ 919888פ "ע

 (.4888) 118( 1)ד נג"פ, מדינת ישראל' רוזוב נ 1985888פ "ע

 (.19.9.1040, פורסם בתקדין)  מדינת ישראל' רפאילוב נ 9851808פ "ע

  (.5.8.1005, בנבו פורסם) ישראל מדינת' שוורץ נ 8881801 ח"מ

 .(1004) 181( 1)ה"נ ד"פ, מדינת ישראל' שוורץ נ 4894800פ "בש

 (.5.9.1041 ,ש"פורסם באר) מדינת ישראל' שולמן נ 5959844פ "ע

 (.4888) 441 (4)ד לב"פ, קפלר' שרתיאל נ 811889א "ע

 
 ספרים

 (.  4881)  פרשנות חוקתית –כרך שלישי : פרשנות במשפט, .א ברק
 (.4891) כרך א הראיות דיני ,.א הרנון

 (.1041) גמישות ההוכחה בדין הפלילי: מעבר לספק סביר, .ואקי י

 (.4880) המחשבה המדינית, (עורכים. )וצור ד. ב זיסר

 .(1008, דב אלבוים עורך) שירים שנשארו, .נ, יונתן

 (.4889) המשפט, .ה .ח כהן

 (.4888) חזקת החפות במשפט הישראלי ובמשפט האמריקאי, .לינדנשטראוס מ

 (.  1008, מהדורה שניה) סוגיות נבחרות:  על הספק הסביר, .לינדנשטראוס מ

 (.  1040, עינת קופר מתרגמת) על מה אני מדבר כשאני מדבר על ריצה ,.ה, מורקמי
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 (.1009) הלוגיקה של קבילות ראיות, .ד מנשה

 (.4891)יסודות בדיני עונשין , .ז"פלר ש

 (.1041) גורמים ופתרונות:  הרשעת חפים מפשע בישראל ובעולם, .רו ב'סנג

 (.י"תש, שפי מתרגם. מ, 4895) המידותהנחת יסוד למטפיסיקה של , .קאנט ע

 (.1001) על הראיות, .קדמי י

 (.1008) הדין בראי הפסיקה: על פקודת הסמים המסוכנים, .קדמי י

 

 מאמרים

 (.1008) 45יב  המשפט" קבלת ראיות שלא על פי סדר הדין", .אלרון י

 (.4889) 115ל הפרקליט נטל השכנוע בהגנות החלק הכללי של החוק הפלילי . "אנקר א

 .(4888) 44( 4)כבמשפט  עיוני" ההגנה החוקתית על חזקת החפות" .ד ביין

 (.4881) 404ד פלילים " לשאלת תחולת עקרון תום הלב בדין הפלילי. "ביין ד

  הדור'' פוגץ ודנה רוזנברג-דנציג הדר של מאמרן בעקבות:  המעמד החוקתי של זכויות נפגעי עבירה. "בנדור א
 -טיוטה זמינה ב .עתיד להתפרסם" )הוגן להליך החוקתית הזכות: נפגעי עברה זכויות של' הבא

www.law.tau.ac.il/Heb/_Uploads/.../Bendor.pdf). 

ספר ברק עינוים בעשייתו השיפוטית של אהרן ברק " ההיבט התורתי:  איזון חוקתי עקרוני ומידתיות. "ברק א
 (.   1008, פסברג עורכיםברק מדינה וסיליה , איל זמיר) 80-81

היסוד והשלכותיה על המשפט הפלילי -הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי. "ברק א
 (.4889) 5יג מחקרי משפט (" המהותי והדיוני)

 (.  1005פברואר ) 19, 85 הסניגור" הסדרי טיעון והסדרים על דיון מקוצר. "גזל א

 (.  1005) 4לה משפטים " הסדרי טיעון ובעיית החף. "אייל א-גזל

 (.1044) 88מא  משפטים" אינטרסים ציבוריים כזכויות חוקתיות. "ורייכמן א. אייל א-גזל

 והשלכות פסיכולוגיות תובנות, אמפיריים ממצאים: טיעון הסדרי על חפות השפעת", .ותור א .אייל א-גזל
 (.  1008) 445 לט משפטים, "נורמטיביות

 455יג מחקרי משפט "  כבוד האדם וחירותו:  פי חוק יסוד-זכויות הדיוניות של החשוד או הנאשם על. "גרוס ע
(4889.) 

 (.1001) 148יז מחקרי משפט " הזכויות החוקתיות של הקורבן. "גרוס ע

 (.1004) 118א  קרית המשפט"  מעבר לספק סביר. "ועורקבי מ. גרוס ע

.  עתיד להתפרסם)" הזכות החוקתית להליך הוגן:  של זכויות נפגעי עבירה' הדור הבא. "ד' ופוגץ. רוזנברג ה דנציג

 (http://law.biu.ac.il/files/law/shared/ssrn-id2313573.pdf -טיוטה ב

 (.1041) 191לו  עיוני משפט" לקראת בטיחות במשפט הפלילי. "רו ב'וסנג. הלפרט מ

 (.1009) 88, 19 המשפט" ין מידת הענישה למידת הודאות בהרשעההלימה ב. "ואקי י

 (.1041) 191, מט הפקליט" עיונים בדין הפוזיטיבי והצעה למודל נורמטיבי חדש:  סבירותו של ספק. "י ואקי

 (.ז"התשל)נב -מז, מה, חדיני ישראל " גדרי אומדנה וחזקה בדיני נפשות במשפט העברי. "חפץ ש

 (.4818) 499ו הפרקליט " 'אין עונשים מספק'משא ההוכחה והכלל . "א ידין

 .(ט"תשמ) 4 ישראל ובמחשבת במקרא מחקרים – גבריהו חמי ספר, "כבראשונה שופטיך ואשיבה" .כהן ח

 קרית משפט" אנטומיה של יחסים מסובכים –אידיאל חשיפת האמת ועקרון הגנה מפני הרשעת שווא " .ד מנשה

 (.2001) 307' א

 .(1009, עורכים 'ד ופרידמן 'א ברק) 181, 191 שאוה מנשה ספר" לחוק הירושה 15של סעיף  ההגיון" .ד מנשה

עתיד להתפרסם בחוברת של עבריינות וסטייה " )הוכחה מתמטית והסבר מדעי, הוכחה משפטית" .ד מנשה
 (.ו"תשס, חברתית
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 .(פורסם טרם) "יחידה מדעית ראיה פי על ובהרשעה דגימות במאגרי יתתשיט סקירה" .ד מנשה

 (. 4889) 91מג  הפרקליט" חופש הוכחה ותיזות בדבר מקצועיות השפיטה, שיקול דעת עובדתי. "מנשה ד

 .(1005) 4 (1)לה משפטים "ורפורמה למחקר הזמנה  :חזותי בזיהוי טעות" 'ר ועאסי .ד מנשה

 (.1044) 591( 1)לבעיוני משפט " רחמים בשיפוט ובענישה. "וקפלן י. מנשה ד

על תבוסתו של הצדק בהתמודדות עם כלל סופיות ?  מציאות או חלום –המשפט החוזר . "וקרמניצר מ. רו ב'סנג
 (.4888) 88א  עלי משפט" הדיון

 (.1001) 158' ז משפט וממשל" ון רולס על צדק ושוויון'ג. "זלצברגר פ-עוז

 (.1008יולי ) 1, 418 הסניגור" השתתפות מומחה מטעם ההגנה בנתיחות לאחר המוות. "ונבו ת. ענר ט

מערכות משפט " על הבעיות המוסדיות המונעות תיקון של הרשעות שווא בישראל. "רובינס ר-ורוזנברג. פינק א
 (.1041) 481ה 

 "ן חדש ודברי הסבר תמציתייםהצעת חלק מקדמי וחלק כללי לחוק עונשי. "וקרמניצר מ. ז"פלר ש

 (.  4891) 418יד  משפטים

 (.  1001) 5, 80ר הסניגו" ספק סביר אינהרנטי לפסק הדין -דעת מיעוט מזכה " . ע קובו

עלי " תפקידה וטיבה בהליכים הקודמים להכרעת הדין בפלילים, חשיבותה של חזקת חפות פוזיטיבית. "קיטאי ר
 (.  1001)  105ג  משפט

 (.4888) 195לא הפרקליט " שפיות ושכרות-נטל השכנוע בעילות אי. "מ קרמניצר

ד האדם וכב: יסוד-קונסטיטוציונליזציה לאור חוק:  יאנוס של זכויות האדם –המשפטי הפלילי  " .י קרפ
 (.4885) 91מב הפרקליט " וחירותו

 (.4881) 191 ג פלילים" טעויות במערכת המשפט: הרשעות שלא בצדק. "רטנר א

מחקרי " רעיונות חדשים עם פנים ישנות: ודת הראיותקא לפ10הצעת החוק בדבר החלפת סעיף " .שטיין א
 .(4881) 458י משפט 

 115כא  משפטים "?התפתחות חיובית או סכנה של עיוות דין:  א לפקודת הראיות ופירושיו40סעיף . "שטיין א
(4881.) 

 105( ה"תשנ)ט "י עיוני משפט" ביקורות מסורתיות –' חלק א:  המודל ההסתברותי של דיני הראיות" .שפירא ר

 .414( ו"תשנ)כ עיוני משפט " הלוגיקה ההכרתית –' חלק ב:  המודל ההסתברותי של דיני הראיות" .שפירא ר

 (.4880) 414' אפלילים  ושאלות של שכל ישר' גבעתי'דין -פסק. "שפירא ר

 
 ניירות עמדה וחוות דעת, אקדמיות עבודות

, חיבור לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה) חלופות להליכי משפט בפלילים –ענישה בהסכמה  .א גזל
 (.1001, אוניברסיטת חיפה

מחלקת מחקר של הרשות )שיעורי הרשעה וזיכוי בהליכים פליליים . מרגל ק-ווינשל. גלון ע, .אייל א-גזל
 .(1041מאי , ף המרכז לחקר פשיעה משפט וחברה באוניברסיטת חיפההשופטת בשיתו

 -ע "אדר התש, ירושלים)דין וחשבון  –הוועדה לבחינת הרשעה בדעת רוב וערעור על זיכוי במשפט פלילי 
 (.  ח וועדת אנקר"דו( )1040פברואר 

(.  4881, משרד המשפטים) וחשבון דין: חוזר למשפט העילות ולענין בלבד הודאה סמך על הרשעה לענין הועדה
 (ח ועדת גולדברג"דו)

חיבור לשם קבלת תואר ) מודים באשמה וטוענים לחפותם -המשפט -נאשמים בלתי עקביים בבית. קובו ע
 (.1008, הפקולטה למשפטים -אביב-אוניברסיטת תל, דוקטור לפילוסופיה

חיבור לשם קבלת התואר דוקטור )משמעות חזקת החפות מעבר למידת ההוכחה במשפט הפלילי . קיטאי ר
 (.1000יולי , הפקולטה למשפטים -האוניברסיטה העברית בירושלים , למשפטים

 הרשעה בדעת רוב וערעור על זיכוי –עמדת הסניגוריה הציבורית :  נייר עמדה, .וספיר י. רובינשטיין ע
הסניגוריה  –פורסם באתר האינטרנט של משרד המשפטים , (44.1.1008, ית הארציתהסניגוריה הציבור)

 http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/HavatDaat/DaatMiut.pdf  :הציבורית

http://index.justice.gov.il/Units/SanegoriaZiborit/HavatDaat/DaatMiut.pdf
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, המחלקה למשפט עברי –נייר עמדה מטעם משרד המשפטים " )ראיות בפלילים במשפט העברי. "שפירא י

- index.justice.gov.il/Units/MishpatIvri/HavatDaatNew/103זמין לקריאה ב (9.1.1041

penallawevidence.doc. 

 

 משפט עברי

 .  11-10בראשית יח 

 .8שמות כג 

 .ב, יבמות קט, בבלי

 .ב, סנהדרין לז, בבלי

 .א, סנהדרין ז, בבלי

 .ט-ח, סנהדרין יג, בבלי

, הרב יסוף קפאח מתרגם, מרדכי דב רבינוביץ עורך)שא , מצווה רצ, לא תעשה -כרך א  ספר המצוותם "הרמב
 (.ח"התשי

 

 מקורות לועזיים
 
 

 חקיקה אנגלית
The Bill of Rights 1689 (England). 

Criminal Appeal Act, 1995, c.35, Pt II (England).   

Criminal Justice Act, 2003 c. 44 (England). 

Human Rights Act, 1998, c. 42 (England). 

Magistrates' Court Act, 1980, c. 43 (England). 

The Transportation Act, 1718, 4 Geo., c. 11 (England). 

 איתחקיקה אמריק
Innocence Protection Act, 18 U.S.C § 3600 (2004). 

N.J. STAT. ANN. §2C:43–6(a)(2). (West Supp. 1995). 

N.J. STAT. ANN. §2C:44–3(e) (e)(West Supp. 2000), 

Sentencing Reform Act [1984] 18 U.S.C. §§ 3551-3586 (1994 & Supp. V 1999). 

U.S. Constitution. 

 
 פסיקה בריטית

 
Attorney-General of Hong Kong v Lee Kwong-kut [1993] Ac 951. 

Bater v. Bater [1950] 2 All ER 458. 

Bond's Case 27 How. St. TR. 523 (Ire. 1798). 

Finney's Case, 26 How. St. Tr. 1019 (Ire. 1798). 

Khawaja v. Secretary of State for the Home Office [1983] 1 All ER 765. 

McKinley's Case (1817), 33 St. Tr. 275, 506. 

Miller v Minister of Pensions [1947] 2 All ER 918. 

R v Edwards [1974] 2 All ER 1085. 



124 

 

R v Hunt [1997] 1 All ER 1. 

R v Johnstone [2003] UKHL 28. 

R v Lambert [2001] UKHL 37. 

Rex v. Wemms (The Soldiers' Trial) (Dec. 3-4, 1770) and Rex v Preston (The Captain's Trial) in JOHN 

ADAMS, THE ADAMS PAPERS:  THE LEGAL PAPERS OF JOHN ADAMS, Vol. 3 (L. Wroth & H. Zobel eds., 

1965). 

Sheldrake v DPP [2004] UKHL 43. 

Woolmington v DPP [1935] AC 462 HL(E). 

 

 
 פסיקה אמריקאית

 
Addington v. Texas, 441 U.S. 418 (1979). 

Apocada v. Oregon, 406 U.S.  412 (1972). 

Almendarez-Torrez v. United States 523 U.S. 224 (1998). 

Apprendi v. New Jersey 530 U.S. 466 (2000). 

Blakely v. Washington 542 U.S. 296 (2004). 

Cage v. Louisiana 498 U.S. 40 (1990). 

Coffin V United States, 156 U.S. 432 (1895). 

Commonwealth v. Webster 59 Mass. 295, 320 (1850). 

Daubert v. Merrell Dow Pharmaceuticals Inc., 125 L. Ed. 2d. 469 (1993). 

Dean v. Duckworth, 559 F. Supp. 1331 (N.D. Ind. 1983). 

Duncan v. Louisiana 391 U.S. 145 (1968). 

Ferry v. Ramsay 277 U.SW 88 (1928). 

Foo v. United States, 369 U.S. 141 (1962). 

Frye v. U.S. 293 F. 1013 (1923). 

Green v. U.S 355 U.S. 184 (1957). 

Herrera v. Collins, 506 U.S. 390 (1993). 

Holland v. U.S. 348 U.S. 121 (1954). 

Johnson v. Louisiana, 406 U.S. 356 (1972). 

Jones v. United States 526 U.S. 227 (1998). 

Kansas v. Marsh, 126 S. Ct. 2516 (2006). 

Larson v. Ho Ann Cab Corp. 209 F.2d 929 (1954).  

Leland v. Oregon ,343 U.S. 790 (1952). 

Martin v. Ohio 480 U.S. 228 (1987). 

McMillan v. Pennsylvania 477 U.S. 79 (1986). 

Mullaney v. Wilbur 421 U.S. 697 (1975). 

Patterson v. New York 432 U.S. 197 (1977). 

People v. Galbo, 218 N.Y. 283, 290, 112 N.E. 1041 (1916). 

Roberts v. U.S., 445 U.S. 552, 557 (1980). 



124 

 

Taylor v. Kentucky 436 U.S. 478 (1978). 

In re Winship, 397 U.S. 358 (1970). 

Victor v. Nebraska 511 U.S. 1 (1994). 

 

United States v. Ball, 163 U.S. 662 (1896).  

United States v. Booker 543 U.S. 220 (2005). 

U.S. v. Garsson, 291 F. 646 (S.D.N.Y. 1923). 

United States v. Jenkins, 420 U.S. 358 (1975). 

U.S. v. Lawson 507 F. 2d 433, 443 (7
th

 Cir. 1974). 

 
 

 פסיקה מהודו
 

Sucha Singh & Anr. V. State of Punjab (2003) 7 Scc 643. 

 
 

 אמנות והחלטות
 

UNITED NATIONS UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTS (Dec. 10, 1948). 

INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS (Dec. 16, 1966). 

CONVENTION FOR THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS (Nov. 4, 1950). 

 
 

 יםספר
 
ACHINSTEIN P., THE NATURE OF EXPLANATION (1983). 

ADAMS J., THE ADAMS PAPERS:  THE LEGAL PAPERS OF JOHN ADAMS, Vol. 3 (L. Wroth & H. Zobel eds., 

1965). 

ALYAGON DARR O., MARKS OF AN ABSOLUTE WITCH (2011). 

ANDERSON T., SCHUM D. AND TWINING W., ANALYSIS OF EVIDENCE (2
nd

 edition, 2005). 

AQUINAS T.,7 OPERAN OMNIA  (Rome, 1570). 

ARISTOTLE, PROBLEMS (W.S. Hett trans., 1937). 

AVRAMIDES A., DESCARTES AND OTHER MINDS (1996). 

BARNES J. (ED.), THE COMPLETE WORKS OF ARISTOTLE  (1984). 

BARTLETT F., REMEMBERING (1932). 

BARTLETT R., TRIAL BY FIRE AND WATER:  THE MEDIEVAL JUDICIAL ORDEAL (1986). 

BEATTIE J.M., CRIME AND THE COURTS IN ENGLAND 1660-1800 (1986). 

Beccaria C., On Crimes and Punishments 48 (1764, Henry Paulucci trans., 1963). 

BENTHAM J., RATIONALE OF JUDICIAL EVIDENCE Vol. 1 (London Hunt & Clark, 1827).   

BENTHAM J., A TREATISE ON JUDICIAL EVIDENCE (London: J.W. Paget, 1825). 

BENTHAM J., THE WORKS OF JEREMY BENTHAM (John Bowring, ed., William Tate & Simpkin, Marshall & 

Co, London 1843).   



124 

 

BERLIN I., THE AGE OF THE ENLIGHTENMENT (1956). 

BERLIN I., THE ROOTS OF ROMANTICISM (Henry Hardy ed. 1999). 

BLACKBURN S., THE OXFORD DICTIONARY OF PHILOSOPHY (1994). 

BLACKSTONE W., COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND (1769, Beacon Press, 1962).  

BODENHAMER D.J., FAIR TRIAL:  THE RIGHTS OF THE ACCUSED IN AMERICAN HISTORY (1992). 

RACTON H, BRACTON ON THE LAWS AND CUSTOMS OF ENGLAND (Samuel E. Thorne trans., Belknap Press., 

1979). 

BRAUN H.E. AND VALLANCE E. (EDS), THE RENAISSANCE CONSCIENCE (2011). 

BROCHARD E.M., CONVICTING THE INNOCENT:  ERRORS OF CRIMINAL JUSTICE (1932). 

BUCHLER J. ET AL. (ED.), 1 INTRODUCTION TO CONTEMPORARY CIVILIZATION IN THE WEST (2
nd

 ed., 1954). 

CAMPOS P.F., JURISMANIA:  THE MADNESS OF AMERICAN LAW (1998). 

CAMUS A., THE MYTH OF SISYPHUS AND OTHER ESSAYS 18 (Justin O'Brien trans., 1991). 

CAPALDI N., THE ENLIGHTENMENT – THE PROPER STUDY OF MANKIND (1967). 

CARRITT E.F., ETHICAL AND POLITICAL THINKING (1947). 

COHEN L.J., THE PROBABLE AND THE PROVABLE (1977). 

COHEN S., FOLK DEVILS AND MORAL PANIC (1973). 

COLEMAN PHILLIPSON, THREE CRIMINAL LAW REFORMERS – BECCARIA, BENTHAM, ROMILLY (1973). 

CONNORS E. ET AL., CONVICTED BY JURIES, EXONERATED BY SCIENCE:  CASE STUDIES IN THE USE OF DNA 

EVIDENCE TO ESTABLISH INNOCENCE AFTER TRIAL (US Dept. of Justice, National Institute of Justice, 1996). 

CORBIN I.A., ON CONTRACTS (1950). 

COTTINGHAM J., STOOTHOFF R. & MURDOCH D. (EDS.), THE PHILOSOPHICAL WRITINGS OF DESCARTES 

(1985). 

DAVIS M., TO MAKE THE PUNISHMENT FIT THE CRIME (1992). 

DEWEY J., THE QUEST FOR CERTAINTY:  A STUDY OF THE RELATION OF KNOWLEDGE AND ACTION (1929). 

DICEY V.A., LECTURES ON THE RELATION BETWEEN LAW AND PUBLIC OPINION IN ENGLAND DURING THE 

NINETEENTH CENTURY (1930). 

DUFF R.A., PUNISHMENT, COMMUNICATION AND COMMUNITY (2001). 

DUFF R.A., TRIALS AND PUNISHMENT 109 (1986). 

DUPRE L., THE ENLIGHTENMENT & THE INTELLECTUAL FOUNDATIONS OF MODERN CULTURE (2004). 

DWORKIN R.M., A MATTER OF PRINCIPLE (1985). 

DWORKIN R.M., LAW'S EMPIRE (1986). 

DWORKIN R., TAKING RIGHTS SERIOUSLY (1977). 

EGGLESTON R., EVIDENCE, PROOF AND PROBABILITY 42 (2
nd

 ed., 1983). 

ELY J.H., DEMOCRACY AND DISTRUST:  A THEORY OF JUDICIAL REVIEW 74-101 (1980). 

FEELEY M.M., THE PROCESS IS THE PUNISHMENT:  HANDLING CASES IN  LOWER CRIMINAL COURTs (1992). 

FEYERABEND P., AGAINST METHOD (2d ed. 1988). 

FRANK J., COURTS ON TRIAL: MYTH AND REALITY IN AMERICAN JUSTICE (2
nd

 edition, 1966). 

FRANKLIN J., THE SCIENCE OF CONJECTURE (2000). 

FRIED C., RIGHT AND WRONG (1978). 



144 

 

GAY P., THE ENLIGHTENMENT, AN INTERPRETATION (VOLUME II -  THE SCIENCE OF FREEDOM) 3-6 (1969). 

GIFFORD G., DIALOGUE CONCERNING WITCHES AND WITCHCRAFTES (London, 1593). 

GEOFFREY GILBERT, THE LAW OF EVIDENCE (Dublin 1754). 

GLORIEUX P. (ED.), OEUVRES COMPLETES (1973). 

 GOLDMANN L., THE PHILOSOPHY OF THE ENLIGHTENMENT - THE CHRISTIAN BURGESS AND THE 

ENLIGHTENMENT (1968). 

GREENLEAF S., TREATISE OF THE LAW OF EVIDENCE  (2d ed. Boston 1844). 

GREENLEAF S., A TREATISE OF THE LAW OF EVIDENCE (Simon Greenleaf Croswell ed., 14
th

 ed. 1883). 

GRIMM, DEUTSCHE MYTHOLOGIE (3
rd

 ed. Gottingen:  Dieterich, 1854). 

GROSS H., A THEORY OF CRIMINAL JUSTICE (1979). 

HALE M., HISTORIA PLACITORUM CORONAE:  THE HISTORY OF THE PLEAS OF THE CROWN (E. and R. Nutt and 

R. Gosling, 1736). 

HALPERT M. & SANGERO B., A SAFETY DOCTRINE TO THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM (2011) available at:    

http://works.bepress.com/dr_boaz_sangero/11. 

HEATH J., TORTURE AND ENGLISH LAW (1982).    

HOBBES T., LEVIATHAN 207 (Micahel Oakeshott ed., 1946) 

HOLDSWORTH W.S., A HISTORY OF ENGLISH LAW (Boston:  Little Brown & Co., 1926). 

HOLTAPPELS P., DIE ENTWICKLUNG DES GRUNDSATZES "IN DUBIO PRO REO" (1965). 

HUFF C.R., RATTNER A. & SAGARIN E., CONVICTED BUT INNOCENT:  WRONGFUL CONVICTION AND PUBLIC 

POLICY (1996). 

JENKINS P., MORAL PANIC: CHANGING CONCEPTS OF THE CHILD MOLESTER IN MODERN AMERICA (1998). 

KAGAN S., THE LIMITS OF MORALITY 33 (1989) 

KANT I., THE METAPHYSICAL ELEMENTS OF JUSTICE 100 (John Ladd trans., 1965). 

KELMAN M., THE HEURISTIC DEBATE (2011). 

KEYNES J.M., A TREATISE ON PROBABILITY (1921) 

KOSTER R.J., KIE RECHTSVERMUTUNG DER UNSCHULD (1979). 

KRAMER H. AND SPRENGER J., THE MALLEUS MALEFICARUM (M. Summers ed., 1971). 

KUHN T., THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC REVOLUTIONS (1962). 

LANGBEIN J., TORTURE AND THE LAW OF PROOF:  EUROPE AND ENGLAND IN THE ANCIENT REGIME 9 (2006). 

LANGBEIN J., THE ORIGINS OF ADVERSARY CRIMINAL TRIAL (2003). 

LAUDAN L., BEYOND POSITIVISM AND RELATIVISM (1996). 

LAUDAN L., PROGRESS AND ITS PROBLEMS (1977). 

LAUDAN, L., TRUTH AND ERROR IN CRIMINAL LAW:  AN ESSAY IN LEGAL EPISTEMOLOGY (2007). 

LEA H.C., SUPERSTITION AND FORCE:  TORTURE, ORDEAL AND TRIAL BY COMBAT IN MEDIEVAL LAW (1870). 

LOCKE J., AN ESSAY CONCERNING HUMAN UNDERSTANDING (1690, P.H. Nidditch ed., Oxford, 1975). 

LOCKE J., TWO TREATISES OF GOVERNMENT (Thomas Hollis ed., London, A. Millar et al, 1764). 

LOFTUS E., EYEWITNESS TESTIMONY (1996). 

MACFARLANE A., WITCHCRAFT IN TUDOR AND STUART ENGLAND:  A REGIONAL AND COMPARATIVE STUDY 

(1970). 

MAITLAND F.W. (ED.), SELECT PLEAS OF THE CROWN:  1200-1225 75 (Selden Society, 1888). 



144 

 

MCCORMICK C.T., LAW OF EVIDENCE (2d ed. 1972). 

MIGNE J.P. (ed.), PATROLOGIA LATINA 78 (1855). 

MILL J.S., UTILITARIANISM (London: Parker, Son and Bourn, 1863). 

MOORE M.S., PLACING BLAME (1997). 

MORTON J.C. & HUTCHINSON S.C., THE PRESUMPTION OF INNOCENCE (1987). 

MURPHY J.G. & COLEMAN J.L., THE PHILOSOPHY OF LAW (1984). 

MURPHY P (ED.)., EVIDENCE, PROOF AND FACTS:  A BOOK OF SOURCES (2003).   

NICHOLS F.M., BRITTON – AN ENGLISH TRANSLATION AND NOTES (1901). 

NOTTARP H., GOTTESURTEILSTUDIEN (1956). 

NOZICK R., ANARCHY, STATE AND UTOPIA (1974). 

NOZICK R., PHILOSOPHICAL EXPLANATIONS (1981). 

PACKER H.L., THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION (1968). 

PALEY W., MORAL AND POLITICAL PHILOSOPHY (1785, Liberty Fund, Inc. 2002), 

PASCAL B., PENSE'ES (1670, W.F. Trotter ed. 1954). 

PLUNCKNETT T.F.T., A CONCISE HISTORY OF THE COMMON LAW (5
th

 ed. 1929). 

POPPER K.R., THE LOGIC OF SCIENTIFIC DISCOVERY (1959). 

POPPER K., THE POVERTY OF HISTORICISM (1957). 

PRIMORATZ I., JUSTIFYING LEGAL PUNISHMENT (1989). 

POSNER R.A., AN ECONOMIC APPROACH TO THE LAW OF EVIDENCE, John M. Olin Law and Economics 

Working Paper No. 66 (2d. Series)(1998) 

POSNER R.A., THE PROBLEMS OF JURISPRUDENCE (1990). 

PUFENDORF S.V., OF THE LAW OF NATURE AND NATIONS (B. Kennet & W. Percivale trns. Oxford 1703). 

RADELET M.L. ET AL., IN SPITE OF INNOCENCE:  ERRONEOUS CONVICTIONS IN CAPITAL CASES (1992). 

RADIN E.R., THE INNOCENTS (1964). 

RAWLS J., A THEORY OF JUSTICE (1972). 

RICHARDS I.A., THE PHILOSOPHY OF RHETORIC (1936)  . 

ROMILLY S., SPEECHES IN THE HOUSE OF COMMONS (London, 1820). 

RORTY R., PHILOSOPY AND THE MIRROR OF NATURE (1979). 

ROUSSEAU J.J., DU CONTRAT SOCIAL OU PRINCIPES DU DROIT POLITIQUE (1762). 

SAVAGE L., FOUNDATIONS OF STATISTICS (1954). 

SHAKESPEARE W., COMPLETE WORKS:  TRAGEDIES AND POETICAL WORKS (Wellfleet Press, 1987). 

SHAPIRO B., "BEYOND REASONABLE DOUBT" AND "PROBABLE CAUSE": HISTORICAL PERSPECTIVES ON THE 

ANGLO-AMERICAN LAW OF EVIDENCE (1991). 

SHAPIRO B.J., PROBABILITY AND CERTAINTY IN SEVENTEENTH-CENTURY ENGLAND (1983). 

SHEFFLER S., THE REJECTION OF CONSEQUENTIALISM 88 (1982).   

SIMON D., IN DOUBT:  THE PSYCHOLOGY OF THE CRIMINAL JUSTICE PROCESS (2012). 

SMITH K.J.M., LAWYERS, LEGISLATORS AND THEORISTS:  DEVELOPMENTS IN ENGLISH CRIMINAL 

JURISPRUDENCE 1800-1957 (1988). 

SMITH L.B., TREASON IN TUDOR ENGLAND:  POLITICS AND PARANOIA (1986). 



142 

 

SPENGLER O., MEANING OF NUMBERS, in J.R. NEWMAN, THE WORLD OF MATHEMATICS 4:2315 (1956). 

STARKIE T., A PRACTICAL TREATISE OF THE LAW OF EVIDENCE (1837, Benjamin Gerhard ed., 6
th

 ed. 1842). 

STEIN A, FOUNDATIONS OF EVIDENCE LAW (2005). 

STEPHEN J.F., A HISTORY OF THE CRIMINAL LAW OF ENGLAND (London, Macmillan, 1883), 

TAYLOR J., DUCTOR DUBITANTUM (London 1660). 

THAYER J.B., A PRELIMINARY TREATISE ON EVIDENCE AT COMMON LAW (Boston:  Little, Brown, 1898, 

Reprinted 1969). 

THOMSON J.A.K. & TREDENNICK H., THE ETHICS OF ARISTOTLE: THE NICOMACHEAN EHTICS (1976). 

THUCYDIDES, THE PELOPONNESIAN WAR (London, J. M. Dent; New York, E. P. Dutton, 1910). 

TRIBE L., AMERICAN CONSTITUTIONAL LAW (2nd Ed. 1988). 

TWINNING W.L., RETHINKING EVIDENCE:  EXPLANATORY ESSAYS (1990). 

TWINING W.L., THEORIES OF EVIDENCE:  BENTHAM AND WIGMORE (1985). 

VAN CAENEGEM R.C. (ED.), ENGLISH LAWSUITS FROM WILLIAM I TO RICHARD I, (Selden Society, 1991). 

WHARTON F., STATE TRIALS OF THE UNITED STATES DURING THE ADMINISTRATIONS OF WASHINGTON AND 

ADAMS (1849). 

WHITMAN, J.Q., THE ORIGINS OF REASONABLE DOUBT: THEOLOGICAL ROOTS OF THE CRIMINAL TRIAL 

(2008). 

WIGMORE J., EVIDENCE IN TRIALS AT COMMON LAW (Boston: Little, Brown, Tillers rev, 1983). 

WILKINS J., OF THE PRINCIPLES AND DUTIES OF NATURAL RELIGION (1693, Richard H. Popkin ed., 1969). 

WILLIAMS G., CRIMINAL LAW 882-88 (2
nd

 ed. 1961). 

WILLIAMS G., THE PROOF OF GUILT (1955). 

ZUCKERMAN A.A.S., THE PRINCIPLES OF CRIMINAL EVIDENCE (1989). 

 
 מאמרים

 
Aboodi R., Borer A. & Enoch D., Deontology, Individualism, and Uncertainty:  A Reply to Jackson and 

Smith, 105 JOUR. OF PHILOSOPHY 259 (2008). 

Allen R.J., Constitutional Adjudication, the Demands of Knowledge, and Epistemological Modesty 88 NW. 

U.L. REV. 436 (1993). 

Allen R.J. & Stein A., Evidence, Probability and the Burden of Proof, 55 Arizona L.R. 557 (2013). 

Allen R.J., Factual Ambiguity and a Theory of Evidence, 88 NW U.L. RW. 604 (1994). 

Allen R.J., Laudan, Stein, and the Limits of Theorizing about Juridicial Proof, 29 LAW AND PHILOSOPHY 195 

(2010). 

Allen R.J., The Nature of Juridicial Proof, CARDOZO L. REV. 373 (1991). 

Allen R.J. & Pardo M.S., The Problematic Value of Mathematical Models of Evidence, 36 Jour. of Legal 

Studies 107 (2007). 

Allen R.J., A Reconceptualization of Civil Trials, 66 B.U.L. REV. 401, 402 (1986). 

Allen R.J., Standards of Proof and the Limits of Legal Analysis (May 3, 2011).  Los estándares de prueba y 

los límites del análisis jurídico, in Carmen Vázquez (ed.), PRUEBA CIENTÍFICA Y ESTÁNDARES DE PRUEBA 

(Available at: SSRN:http://ssrn.com/abstract=1830344 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1830344) 

Allen R.J. and Hastert E.A., From Winship to Apprendi to Booker:  Constitutional Command or 

Constitutional Blunder, 58 STANFORD L.R. 195 (2005). 

http://ssrn.com/abstract=1830344
http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1830344


144 

 

Ball V.C., The Moment of Truth:  Probability Theory and Standards of Proof, 14 VAND. L. REV. 807 (1961). 

Beattie J.M., Scales of Justice:  Defense Counsel and the English Criminal Trial in the Eighteenth and 

Nineteenth Centuries, 9 LAW AND HISTORY REV. 221 (1991). 

Bedau H. & Radelet M.L., Miscarriages of Justice in Potentially Capital Cases, 40 STAN. L. REV. 21 (1987). 

Bernoulli D., Exposition of a New Theory on the Measurement of Risk, Comentarii Academiae Scientiarum 

Imperialis Petropolitanae (1738), in 22 ECONOMETRICA 23-36 (1954). 

Bibas S., Harmonizing Substantial Criminal Law Values and Criminal Procedure:  The Case of Alford and 

Nolo Contendre Pleas, 88 CORNELL L. REV. 1361 (2003). 

Bibas S., Incompetent Plea Bargaining and Extrajudicial Reforms, 126 HARV. L. REV. 150 (2012). 

Bibas S., Plea Bargaining Outside the Shadow of Trial, 117 HARV. L. REV. 2463, 2469–86 (2004). 

Bierschbach R.A. and Stein A., Deterrence, Retributivism and the Law of Evidence, 93 VIRGINIA L. REV. 

189, (2007). 

Binder G. and Smith N.J., Framed:  Utilitarianism and Punishment of the Innocent, 32 RUTGERS L.J. 115 

(2000). 

Brand Ballard J., Innocents Lost:  Proportional Sentencing and the Paradox of Collateral Damage,  55 

LEGAL THEORY, 67 (2009). 

Bright S.B., Is Fairness Irrelevant?:  The Evisceration of Federal Habeas Corpus Review and Limits on the 

Ability of State Courts to Protect Fundamental Rights, 54 Wash & Lee L. Rev. 1 (1997). 

Brown P., Society and the Supernatural:  A Medieval Change IN PETER BROWN, SOCIETY AND THE HOLY IN 

LATE ANTIQUITY 313 (1982). 

Burms R.P., Notes on the Future of Evidence Law, 74 TEMPLE L. REV. 69 (2001). 

Chambers H.L. Jr., Reasonable Certainty and Reasonable Doubt, 81 MARQ. L. REV. 655 (1997-1998). 

Connolly T., Decision Theory, Reasonable Doubt, and the Utility of Erroneous Acquittals, 11 Law & Hum. 

Behav. 101 (1987). 

Costello, P. Jr., Apprendi v. New Jersey:  'Who Decides What Constitutes a Crime:' An Analysis of Whether a 

Legislature is Constitutionally Free to 'Allocate' an Element of an Offense to an Affirmative Defense of a 

Sentencing Factor Without Judicial Review, 77 NOTRE DAME L.REV. 1205, 1248 (2001-2002). 

Crimmins J.E., A Hatchet for Paley's Net:  Bentham on Capital Punishment and Judicial Discretion, 1 

CANADIAN JOURNAL OF LAW AND JURISPRUDENCE 63 (1988). 

Cullison A.D., Probability Analysis of Judicial Fact-Finding:  A Preliminary Outline of the Subjective 

Approach 1969 U. TOL. L. REV. 538 (1969). 

Dan-Cohen M., Decision Rules and Conduct Rules:  On Acoustic Separation in Criminal Law, 97 HARV. L. 

REV. 625 (1984). 

Deffenbacher K.A., Eyewitness Accuracy and Confidence – Can We Infer Anything About Their 

Relationship? 4 LAW AND HUMAN BEHAVIOR 243 (1980).  

Dripps D.A., The Constitutional Status of the Reasonalbe Doubt Rule,  75 CAL. L. REV. 1665 (1987). 

Easterbrook F.H., Criminal Procedure as a Market System, 12 THE JOURNAL OF LEGAL STUDIES 289 (1983). 

Fraher R., The Theoretical Justification For the New Criminal Law of the High Middle Ages, UNIV. OF 

ILLINOIS L.R. 577 (1984). 

Findley K.A. & Scott M.S., The Multiple Dimensions of Tunnel Vision in Criminal Cases, 2006 WIS. L. REV. 

291(2006). 

Finkelstein M.O. & Fairley W.B., A Bayesnian Approach to Identification Evidence,  83 HARV. L. REV. 489 

(1970). 



141 

 

Fletcher G., Two Kinds of Legal Rules:  A Comparative Study of Burden-of Persuasion Practices in Criminal 

Cases, 77 YALE L. JOUR. 880 (1968). 

Fraher R., Conviction According to Conscience: The Medieval Jurists' Debate Concerning Judicial 

Discretion and the Law of Proof, 7 LAW & HIST. REV. 23 (1989). 

Frank S., Eve Was Right to Eat the Apple: The Importance of Narrative in the Art of Lawyering, 8 YALE 

JOUR. OF LAW AND FEMINISM 79 (1996). 

Fuchs A., The Effect of Apprendi v. New Jersey on the Federal Sentencing Guidelines:  Blurring the 

Distinction Between Sentencing Factors and Elements of a Crime, 69 FORDHAM L. REV. 1399 (2001). 

Gardiner, The Purposes of Criminal Punishment, 21 MOD. LAW REV. 117 (1958). 

Gifford D.G., Meaningful Reform of Plea Bargaining:  The Control of Prosecutorial Discretion, U. ILL. L. 

REV. 37 (1983). 

Givelaber D., Meaningless Acquittals, Meaningful Convictions:  Do We Reliably Acquit the Innocent?,  49 

RUTGERS L. REV. 1317 (1997). 

Goldman A.H., The Paradox of Punishment, 9 PHIL. & PUB. AFF. 42 (1979). 

Gould J.B. & Leo R.A., One Hundred Years Later: Wrongful Convictions After a Century of Research, 100 

J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 825 (2010). 

Gregory R.J., Whose Reasonable Doubt?  Reconsidering the Appropriate Role of the Reviewing Court in the 

Criminal Decision Making Process, 24 AM. CRIM. L. REV. 911 (1986-1987). 

Grometstein R., Wrongful Conviction and Moral Panic, in WRONGFUL CONVICTION:  INTERNATIONAL 

PERSPECTIVES ON MISCARRIAGES OF JUSTICE 11 (C. Ronald Huff and Martin Kilias eds., 2008). 

Gross S.R., Convicting the Innocent, 4 ANNUAL REVIEW OF LAW AND SOCIAL SCIENCE 173 (2008). 

Gross S.R. et al., Exonerations in the United States, 1989 Through 2003, 95 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 523 

(2005). 

Gross S.R., Loss of Innocence:  Eyewitness Identification and Proof of Guilt, 16 J. LEGAL STUD, 395 (1987). 

Gross S.R., Lost Lives: Miscarriages of Justice in Capital Cases, 61 LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS 

125 (1998). 

Grossman G.M. & Katz M.L., Plea Bargaining and Social Welfare, 73 AM. ECON. REV. 749 (1983). 

Guidorizzi D.D., Should We Really 'Ban' Plea Bargaining?:  the Core Concerns of Plea Bargaining Critics, 

47 EMORY L.J. 753 (1998). 

Gur-Arye M., Should the Criminal Law Distinguish Betwenn Necessity as a Justification and Necessity as an 

Excuse, 102 L.Q.R. 71 (1986). 

Hall J., Objectives of Federal Criminal Procedural Revision, 51 YALE L.J. 723 (1942).   

Halpert M. &  Sangero B., From a Plane Crash to the Conviction of an Innocent Person:  A Call on 

Lawmakers to Establish that Forensic Evidence is Inadmissible Unless Forensic Equipment is Developed as 

a Safety-Critical System, 32 HAMLINE L.R. 65 (2009). 

Hart H.M. Jr., The Aims of the Criminal Law, 23 LAW AND CONTEMPORARY PROBLEMS 401(1958). 

Heyd D., Capital Punishment:  A Comment, 25 ISR. L. REV. 481, 485 (1991). 

Hohfeld W.N., Some Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning, 23 YALE L.J.. 16 

(1913). 

Jackson B.S., Narrative Models in Legal Proof, in D.R. PAPKE, NARRATIVE AND THE LEGAL DISCOURSE 158 

(1991). 

Jackson F. & Smith M., Absolutist Moral Theories and Uncertainty, 103  JOUR. OF PHILOSOPHY 257 (2006). 



144 

 

Jackson J.D., Analyzing the New Evidence Scholarship:  Towards a New Conception of the Law of Evidence, 

16 OXFORD JOURNAL OF LEGAL STUDIES 309 (1996). 

Kadish, S.H., The Crisis of Overcriminalization, 7 AM. CRIM. L.Q. (1968). 

Jeffries J.C. & Stephan P.B., Defenses, Presumptions, and Burden of Proof in the Criminal Law, 88 YALE 

L.J. 1325 (1979). 

Jones T.H., Insanity, Automatism, and the Burden of Proof on the Accused, 111 L.Q.R 475 (1995). 

Kalai E., A Rational Game Theory Framework for the Analysis of Legal and Criminal Decision Making, in 

REID HASTIE, INSIDE THE JUROR 235 (ed., 1993). 

King N. & Klein S.R., Essential Elements 54 VAND. L. REV. 1467 (2001).   

Kant E., An Answer to the Question: "What is Enlightenment", in HANS REISS (ED.), KANT'S POLITICAL 

WRITINGS 54 (H.B. Nisbett trans., 1991). 

Kaplan J., Decision Theory and the Fact-Finding Process, 20 STAN. L. REV. 1065 (1968). 

Kaye D.H, The Admissibility of "Probability Evidence" in Criminal Trials Part I, 26 JURIMETRICS J. 343 

(1986).  

Kaye D.H., The Admissibility of "Probability Evidence" in Criminal Trials Part II, 27 JURIMETRICS J. 160 

(1987). 

Kaye D., The Limits of the Preponderance of the Evidence Standard:  Justifiably Naked Statistical Evidence 

and Multiple Causation, 7 LAW & SOCIAL INQUIRY 487 (1992). 

Kaye D.H., Naked Statistical Evidence 89 YALE LAW JOUR. 601 (1980). 

Kerr M.H., Forsyth R.D., and Plyley M.J., Cold Water and Hot Iron:  Trial by Ordeal in England, 22 J. 

INTERDISCIPLINARY HISTORY 573 (1992). 

Kipnis K., Criminal Justice and the Negotiated Plea, 86 ETHICS 93 (1976). 

Kitai R., Protecting the Guilty, 6 BUFF. CRIM. L. REV. 1163 (2002-2003). 

Langbein J., Historical Foundations of the Law of Evidence:  The View from the Ryder Sources, 96 COL. L. 

REV. 1168 (1996). 

Langbein J.H., Torture and Plea Bargaining, 46 U. CHI. L. REV. 3 (1978). 

Laufer W.S., The Rhetoric of Innocence, 70 WASH. L. REV. 329 (1995). 

Lehmann E.L., Some Principles of the Theory of Testing Hypotheses, 21 ANNALS OF MATHEMATICAL 

STATISTICS 1 (1950), 

Lempert R., The New Evidence Scholarship:  Analyzing the Process of Proof  66 B.U.L. REV 439 (1986). 

Leo R.A. & Gould J.B., Studying Wrongful Convictions:  Learning from Social Science, 7 OHIO ST. J. CRIM. 

L. 7 (2009). 

Lessnof M., Two Justifications of Punishment, 21THE PHILOSOPHICAL QUARTERLY 83 (1971). 

Lillquist E., Recasting Reasonable Doubt:  Decision Theory and the Virtues of Variability, 36 U.C. DAVIS L. 

REV. 85 (2002). 

Mackie J.L., Morality and the Retributive Emotions, in PERSONS AND VALUES (1985). 

Mackinson D.C., Paradox of the Preface, 25 ANALYSIS 205 (1965). 

Marquis J., The Innocent and the Shammed, 40 JUN. PROSECUTOR 40 (2006). 

McBaine J.P., Burdens of Proof:  Degrees of Belief, 32 CALIF. L. REV. 242 (1944). 

McCloskey H.J., A NonUtilitarian Approach to Punishment, 9 INQUIRY 249 (1965). 

MacMahon C., The Paradox of Deonthology, 20 PHILOSOPHY AND PUBLIC AFFAIRS 350 (1991). 



144 

 

May J.W., Some Rules of Evidence:  Reasonable Doubt in Civil and Criminal Cases, 10 AM. L. REV. 642 

(1876). 

Menashe D., Is Judicial Proof of Facts a Form of Scientific Explanation? A Preliminary Investigation of 

'Clinical' Legal Method, 12 INTL. JOUR. OF EVIDENCE AND PROOF 32 (2008). 

Menashe D. & Shamash H.E., The Narrative Fallacy, 3(1) INT'L COMMENTARY ON EVIDENCE (2005), 

available at: www.bepress.com/ice/vol3/iss1/art3/. 

Milanich P.G., Decision Theory and Standards of Proof, 5 LAW AND HUMAN BEHAVIOUR 87 (1981). 

Morano A., A Reexamination of the development of the reasonable Doubt Rule, 55 B.U.L. REV. 507 (1975). 

Morgan E.M., Instructing the Jury Upon Presumptions and Burdens of Proof, 47 HARV. L. REV. 59 (1933)  . 

Muller E.L., The Virtue of Mercy in Criminal Sentencing, 24 SETON HALL L. REV. 288, 293-294 (1993-

1994). 

Nance D., The Best Evidence Principle 73 Iowa L.R. 227 (1988). 

Nesson C., The Evidence or the Event? On Judicial Proof and the Acceptability of Verdicts, 98 HARV. L. 

REV. 1357 (1985). 

Nesson C.R., Reasonable Doubt and Permissive Inferences: The value of complexity 92 HARV. L. REV. 1187 

(1979). 

Nicolson D., Truth, Reason and Justice:  Epistemology and Politics in Evidence Discourse, 57 MODERN L.R. 

726 (1994). 

Nuyts J., Overview and Linguistic Issues, in  THE EXPRESSION OF MODALITY: THE EXPRESSION OF 

COGNITIVE CATEGORIES 1 (William Frawler ed., 2006). 

Oakes, G., "The Antinomy of Values:  Weber, Tolstoy and the Limits of Scientific Rationality", 1(2) JOURNAL 

OF CLASSICAL SOCIOLOGY 195 (2001). 

Pennington N. and Hastie R., A Cognitive Model of Juror Decision Making: The Story Model 13 Cardozo 

Law Review 519 (1991). 

Peters C.J., Foolish Consistency: On Equality, Integrity, and Justice in Stare Decisis, 105 YALE L.J. 2031 

(1996). 

Ploscowe M., The Development of Present day Criminal Procedures in Europe and America 48 HARV. L. 

REV. 433 (1935). 

Power R.C., Reasonable and Other Doubts:  The Problem of Jury Instructions, 67 TENNESSEE L. REV. 45 

(1999). 

Rachlinsky J.L., Heuristics and Biases in the Courts: Ignorance or Adaptation?, 79 OREGON L. REV. 61 

(2000). 

Radelet M.L. et al., Prisoners Released from Death Rows Since 1970 Because of Doubts About Their Guilt, 

13 COOLEY L. REV. 907 (1996). 

Rattner A., Convicted but Innocent:  Wrongful Conviction and the Criminal Justice System, 12 LAW & HUM. 

BEHAV. 283 (1988). 

Re R.M., The Due Process Exclusionary Rule, 127 HARV. L. REV. 1885 (2014). 

Jason D. Reichelt, Standing Alone:  Conformity, Coercion, And the Protection of the Holdout Juror, 40 U. 

MICH. J.L. REFORM 569 (2007). 

Reilly P., Friedrich von Spee's belief in witchcraft, 54 MODERN LANGUAGE REVIEW 51 (1959). 

Reiman J. & Van Den Haag E., On the Common Saying That It Is Better That Ten Guilty Persons Escape 

Than That One Innocent Suffer:  Pro and Con, in CRIME, CULPABILITY, AND REMEDY 227 (Ellen Frankel 

Paul, Fred Dycus Miller & Jeffrey Paul, 1990). 



144 

 

Risinger D.M.,  Innocents Convicted:  An Empirically Justified Wrongful Conviction Rate, 97.3  JOUR. OF 

CRIM. LAW AND CRIMINOLOGY 761 (2007). 

Rizzolli M. & Saraceno M., “Better that ten guilty persons Escape:  Punishment Costs Explain the Standard 

of Evidence", 155 PUBLIC CHOICE 395 (2013). 

Roberts P., The Presumption of Innocence:  In Search of Principle, CRIM. L.R. 901 (2005). 

Robinson P.H., The A.L.I.’s Proposed Distributive Principle of “Limiting Retributivism”: Does It Mean in 

Practice Anything Other Than Pure Desert?, 7 BUFF. CRIM. L. REV. 3 (2003). 

Romilly S., Observations on the Criminal Law as It Relates to Capital Punishments, and on the Mode in 

Which It Is Administered, in THE SPEECHES OF SIR SAMUEL ROMILLY IN THE HOUSE OF COMMONS (J. 

Ridgway & Sons, 1820). 

Rosen F., Utilitarianism and the Punishment of the Innocent: The Origins of a False Doctrine, 9 UTILITAS 

23 (1997). 

Rubin E.L., The Practice and Discourse of Legal Scholarship, 86 MICH L. REV. 1835 (1988). 

Schulhofer S.J., Plea Bargaining as Disaster, 101 YALE L.J. 1979 (1992) . 

Schum D., Probability and Processes of Discovery, Proof and Choice, 66 B.U.L. REV. 825 (1986). 

Scott R.E. & Stuntz W.J., Plea Bargaining as Contract, 101 YALE L.J. 1909 (1992). 

Seidman D.J. & Stein A., The Right to Silence Helps the Innocent:  A Game-Theoretic Analysis of the Fifth 

Amendment Privilege, 114 Harv. L. REV. 430 (2000). 

Seigel M.L., A Pragmatic Critique of Law Evidence Scholarship, 88 NW. U. L. REV. 995 (1994). 

Shapiro B., To A Moral Certainty:  Theories of Knowledge and Anglo-American Juries 1600-1850, 38 

HASTINGS L.J. 153 (1986-7). 

Sheppard S., The Metamorphoses of Reasonable Doubt: How Changes in the Burden of Proof have 

Weakened the Presumption of Innocence, NOTRE DAME L. REV. 1165 (2002-3). 

Sherwin R.K., Law Frames: Historical Truth and Narrative Necessity in a Criminal Case, 47 STANFORD 

L.R. 39 (1994). 

Smilansky S. Utilitarianism and the “Punishment” of the Innocent: The General Problem, 50 ANALYSIS 

256 (1990). 

Smith J.C., The Presumption of Innocence, 38 NILQ 223 (1987). 

Solan L.M., Refocusing the Burden of Proof in Criminal Cases: Some Doubt About Reasonable Doubt, 78 

TEX. L. REV. 105 (1999-2000). 

Stein A., Criminal Defences and the Burden of Proof, 28 COEXISTENCE 133 (1988). 

Stein A., From Blackstone to Woolmington:  On the Development of a Legal Doctrine 14 Legal History 14 

(1993). 

Stein A., The Refoundation of Evidence Law, 9 CANADIAN JOUR. OF LAW & JURISPRUDENCE 279 (1996). 

Sundby S.E., The Reasonable Doubt Rule and the Meaning of Innocence, 40 HASTINGS L.J. 457 (1988-1989). 

Symposium on the Renaissance of Pragmatism in American Legal Thought, 63 S. CAL. L. REV. 1569 (1990). 

Ten C.L., Positive Retributivism, 7 SOC. PHIL. & POL’Y 194 (1990). 

Thaler J., Punishing the Innocent:  The Need for Due Process and the Presumption of Innocence Prior to 

Trial, 1978 WIS. L. REV. 441 (1978). 

Thomas G.C. III et al., Is It Ever Too Late for Innocence? Finality, Efficiency, and Claims of Innocence, 64 

U. PITT. L REV. 263 (2002). 

Tribe L.H., An Ounce of Detention:  Preventive Justice in the World of John Mitchell, 56 VA. L. REV.  371 

(1970). 



144 

 

Tribe L.H., Trial By Mathematics:  Precision and Ritual in the Legal Process, 84 Harv. L. Rev.
 
1329 (1971). 

Tversky A. and Kahneman D., Casual Schemas in Judgments under Uncertainty, in JUDGEMENT UNDER 

UNCERTAINTY:  HEURISTICS AND BIASES (Kaneman, Slovic and Tversky eds, 1982). 

Tversky A. & Khaneman D., Judgment Under Uncertainty:  Heuristics and Biases, 185 SCIENCE 1124 

(1974). 

Underwood B., The Thumb on the Scales of Justice: Burdens of Persuasion in Criminal Trials, 86 YALE L.J. 

1299 (1976-7). 

Van Kessel G., Adversary Excesses in the American Criminal Trial, 67 NOTRE DAME L. REV.  403(1992). 

Volokh A., n Guilty Men, 146 U. PA. L. REV. 173 (1997). 

Wason P.C., The Processing of Positive and Negative Information, 11 QUARTERLY JOUR. OF  EXPERIMENTAL 

PSYCHOLOGY 92 (1959). 

Weinstein J., Some Difficulties in Devising Rules for Determining Truth in Judicial Trials, 66 COLUM. L. 

REV. 223 (1966). 

Wertheimer A., Punishing the Innocent – Unintentionally, 20 INQUIRY 45 (1977). 

Zuckerman A.A.S., No Third Exception to the Woolmington Rule 103 L.Q.R. 170 (1987). 

 



The Moral and Legal Duty to Protect the Innocent from False Conviction: 

A Critical and Analytical Study Regarding the Derivative Normative and 

Procedural Obligations of the Legal System 

Nachshon Shohat 

Abstract 

"The laws of men are the chronicles of human failure to apply order to the chaos of life, to 

causation, to purpose,  not to speak of Justice, the final pull of the trigger" (N. Yonathan).
1
 

Protection of the innocent from wrongful conviction is an obvious and central objective of every 

legal system grounded in fairness.  The erroneous conviction of an innocent person is regarded as 

the "nightmare" of all agents involved in the criminal process.  It represents the point at which the 

criminal justice system transforms from a vital and valuable instrument employed to protect society 

and its values to a dangerous instrument that may allow the government to inflict serious and 

irreversible harm on basic human liberties and to cause moral injustice, even while operating in 

good faith toward the worthiest of goals.
2
  The legal system is constantly required to confront the 

fear that Judge Learned Hand famously referred to as a "ghost", merely
3
 – that may, nevertheless, 

take the form of harsh reality, regardless of whether or not its occurrence is ever discovered: the 

possibility of false conviction.
4
 

The purpose of this study is to explore the eternal, multi-faceted and complicated conflict that 

stands at the core of the criminal process.  The importance and urgency of the question are 

magnified in an era and culture that entrust the legal system with the social responsibility of 

actualizing an ideal function:  rational ascertainment of true facts while protecting individual rights.  

It is a question of both essence and process, of purpose and the means to its fulfillment.  

                                                      

1
 Nathan Yonathan, Remaining Poems 11 (D. Elboim ed, 2007) (Hebrew, the English translation is my own). 

2
 The 19

th
 century English legal and political reformist Sir Samuel Romilly famously explained that "[w]hen 

guilty men escape, the law has merely failed; when an innocent man is condemned, it creates the very evil it 

was to cure, and destroys the security it was made to preserve". Sir Samuel Romilly, Observations on the 

Criminal Law as It Relates to Capital Punishments, and on the Mode in Which It Is Administered, in THE 

SPEECHES OF SIR SAMUEL ROMILLY IN THE HOUSE OF COMMONS 166 (J. Ridgway & Sons, 1820). 
3
 Judge Learned Hand expressed a prevalent attitude of complacency and was very critical towards 

overemphasizing the concern regarding the occurrence of false convictions: "Our procedure has always been 

haunted by the ghost of the innocent man convicted.  It is an unreal dream" U.S. v. Garsson, 291 F. 646, 649 

(S.D.N.Y. 1923). 
4
 As Ronald Dworkin emphasized:  "For moral harm is an objective notion, and if someone is morally 

harmed… when he is punished though innocent, then this moral harm occurs even when no one knows or 

suspects it and even when - perhaps especially when - very few people very much care". Ronald Dworkin, A 

MATTER OF PRINCIPLE 81 (1985). 
 



The challenge thus becomes to define the moral and legal obligation of the Judicial System to 

protect the innocent from false conviction.  Such an attempt requires the analysis of the moral and 

normative status, the analytical and practical content and the expression of an idea, whose 

foundational value is seldom disputed rhetorically, yet forever remains a challenge.  It is an 

ultimate aim in constant conflict with the primary objectives of the legal system.  It remains, first 

and foremost, an aspiration. 

"What do we talk about when we talk about the principle of protecting the innocent?"  That, simply 

put, is the question at the center of this study.
5
 

The Core of the Thesis 

This paper presents an analytical theory regarding the legal and moral duty to protect the innocent 

from wrongful conviction.  At the core of the thesis is a presentation of a model consisting of six 

derivative obligations.  Each of these obligations impacts the level of the legal system's adherence 

to the principle value of protecting the innocent.  The model proposes a critical perspective 

regarding the level of commitment that any specific legal system demonstrates in its rules, 

dominant interpretations and attitudes.  The root of the argument is that the level of commitment to 

the protection of the innocent is not uniform but rather inevitably varied. It tends to change 

significantly between legal systems (despite the application of similar, often identical concepts and 

standards), through time, and between subject matters (i.e. in light of the nature, gravity and social 

perception of the specific issue at hand).  The level of commitment to protecting the innocent is 

dynamic.  It is influenced by the pull of the opposing values that define the normative basis of the 

process.  It is further influenced by an array of changing intellectual, social and legal perspectives, 

attitudes and considerations.  The thesis attempts to recognize and explain this dynamic, termed 

hereinafter as "inevitable relativity", within the confines of each of the six derivative obligations, as 

they pertain to the various stages of the criminal process. 

Recognizing inevitable relativity is but the first step, which is neither unique nor novel in itself.  

The main objective of the thesis is to expound principles that may delineate the scope of legal 

obligations, while asserting relativity.  The thesis purports to achieve this objective by applying two 

methodologies:  first, an attempt to define and delineate a "genuine", or "strong sense" duty to 

protect the innocent.  The concept of a "genuine" or "strong sense" duty implies an unconditional 

duty that is not subject to regular considerations of social utility or policy, but rather serves as a 

side-constraint.
6
  Hence, it becomes necessary to morally justify the notion of a legal duty to protect 

                                                      

5
 The phrasing of the question as such is borrowed from the book title:  HARUKI MURAKAMI, WHAT I TALK 

ABOUT WHEN I TALK ABOUT RUNNING (Philip Gabriel trans., 2008). 
6
 Dworkin, supra note 4, 85. 



the innocent in the strong sense; to define the meaning, content and scope of the strong-sense 

protection; and to analyze existing terms, interpretations and practices in light of these conclusions.  

The second methodology involves the presentation, justification and illustration of the "Derivative 

Obligations Model".  The specific analysis of each of the six derivative obligations demonstrates 

both the "inevitable relativity" and the relevance and scope of the "strong-sense" duty and the 

constraints (or positive obligations) that it dictates.  Ultimately, the purpose of the model - and of 

the thought experiment presented in this paper - is to serve as an analytical tool for critical analysis.   

The thesis includes a call to abandon the dogmatic (and complacent) approach with regard to this 

delicate and conflict-ridden subject in favor of an approach that focuses on greater awareness and 

better understanding of the normative obligations and their limitations.  It suggests that posing 

inevitable questions, in proper context, is preferable to any pretense of a "solution".  The thesis 

similarly contests the academic tendency to call for objective standardization and "control" of the 

distribution of the risk of error in criminal trials.
7
  It presents the "punishment constraint" and its 

relevance within each of the derivative obligations as a moral and conceptual instruction rather than 

a consequentialist standard. 

The "Derivative Obligations" Thesis – Major Hypotheses, Arguments and Methodologies 

The thesis consists of three central arguments, strongly linked to each other. 

1) The "Numerous Derivative Obligations" Approach – The paper is based upon the 

definition, justification and description of six distinctive and constitutive obligations derived 

logically and practically from the duty to protect the innocent.  It explains the main content and 

significance of each obligation, as well as the codependency between them.  The discussion 

illustrates how each of the obligations reflects on the level of commitment to protecting the 

innocent.  The six obligations presented are: "The normative obligation concerning the 

distribution of risk of error" as reflected first and foremost in the standard of proof beyond a 

reasonable doubt.  This obligation is central to legal and judicial discourse and most regularly 

emphasized. However, it cannot stand alone. "The Procedural Obligation" deals with the 

availability and allocation of resources (in terms of time, personnel, investigation procedures, etc.) 

in order to minimize the risk of error.  It also includes procedural safeguards that reflect on the 

possibility to effectively contest the charges and evidence brought against the defendant. "The 

Evidentiary-Epistemic Obligation" deals with the quality and precision of available fact finding 

mechanisms, as well as their scope and allocation.  It also involves the highly controversial issue of 

admissibility, i.e. blocking or limiting types of evidence that although relevant, may introduce an 

                                                      

7
 As a notable and important example, see LARRY LAUDAN, TRUTH, ERROR AND CRIMINAL TRIAL (2006) 



unacceptable risk of error.  "The Obligation to Conduct Effective Review, to Discover and 

Correct Erroneous Convictions".  Recognition of this fourth obligation is a logical and practical 

necessity.  Judicial (and Jury) fact-finding is inherently based on probabilistic inferences rather 

than certainty.  It is a human endeavor intrinsically prone to error.  The attention, effort and 

resources invested in discovery of erroneous convictions – an objective often at odds with the 

Judicial System's own interest to present a sense of confidence and infallibility – must nevertheless 

be regarded as an integral element to its commitment to protecting the innocent.  "The Moral 

Obligation" pertains to the deliberative process involved in fact-finding throughout the criminal 

legal process, as a matter of mental direction and motivation.  It pertains to the mindset involved, 

whether temperate and cautious or confident and complacent.  The thesis presents the moral 

obligation as a "meta-obligation" that the previous four obligations are often dependent upon.  

Recognizing the importance of the moral obligation stems from the understanding of the dual 

character of the criminal process and the conflict of objectives at its core.  Since the value of 

protecting the innocent while striving to convict and punish as many criminals as possible is 

aspirational, one cannot disconnect the evaluation of the commitment to the ideal from the moral 

mindset and motivation applied.  The moral obligation cannot be imposed and is not an obligation 

in the "strong sense" by its very nature and definition.  "The Expressive Obligation" deals with 

conveying a message, through court decisions and verdicts, of strict judicial (and societal) 

adherence to the moral and legal concern for protecting the innocent, as a foundational value.  This 

sixth obligation is also a "meta-obligation" that instrumentally affects the level of commitment to 

the previous obligations defined.  Like the moral obligation, it is not an obligation in the "strong 

sense".  The sixth obligation does not imply a pragmatistic approach (concerned with promotion of 

the acceptability of verdicts)
8
 but rather identifies a positive connection between the declaration of 

a strict and abiding commitment to a set of values and preservation of a professional "ethos" of 

motivation, devotion and integrity.  The expression of dedication to a value serves the function of 

setting expectations.  It encourages self-awareness as well as external criticism in light of the 

Judicial System's own high standards. 

Explaining the importance of these distinctive obligations demonstrates another central theme:  that 

the dominant tendency in legal discourse - particularly in certain Evidence Law theories
9
 - to focus 

the normative function of distribution of the risk of error solely on the requirement of proof beyond 

a reasonable doubt (the first obligation) cannot be sustained.  It grossly mis-specifies the critical 

importance of the other obligations included and emphasized in the model. 

                                                      

8
 Charles Nesson, The Evidence or the Event?  On Judicial Proof and the Acceptability of Verdicts, 98 HARV. 

L. REV. 1357 (1985) 
9
See, inter-alia, Laudan, supra note 7. 



2) The "Inevitable Relativity" Assertion – The actual realization of the objective of 

avoiding wrongful convictions is inevitably relative, as apparent in each of the six designated 

derivative obligations.  This is a reality that should not be blurred and lost in a dogmatic legal 

discourse.  Rather, the aspects of relativity should be confronted and discussed openly and frankly.  

This thesis presents, at the point of departure, a normative tension between the elemental aims of 

the criminal trial.  The normative tension cannot be resolved completely and coherently (as 

demonstrated in the first chapter).  It creates an antinomy of basic values.
10

  There are significant 

disparities between the honest commitment to protecting the innocent as an ideal, and the practical 

compromise imposed by vital societal necessities, values and concerns at the opposite end.  Claims 

based on such opposing social values are inherently and constantly present as reflected within each 

of the obligations defined. Understanding that the commitment to protect the innocent cannot imply 

an absolute commitment to prevent wrongful convictions, leads to the argument that the discussion 

of the principle and its derivative obligations must reject a dogmatic, dichotomic approach.  The 

relative level of commitment that a legal system or society demonstrates should thus be subject to 

ongoing examination, reflection and comparative debate.  This debate may relate to changes from 

time to time and in relation to different subject-matters and policies..  The central hypothesis put 

forth is that dividing the duty to protect the innocent into six derivative obligations presents a 

platform essential to critical and comparative evaluation of the relative level of commitment that is 

actually displayed.  It allows for the analysis of rules, interpretation, approaches and motivation.  

This paper illustrates the many ways in which the legal system demonstrates an ever-changing and 

non-uniform commitment to protecting the innocent, even while implementing the same conceptual 

and constitutional discourse. 

3) The "Genuine"/ "Strong Sense" Duty to Protect the Innocent – Highlighting the 

"inevitable relativity" of the commitment to protect the innocent magnifies the importance of the 

attempt to define and delineate a duty in the "strong sense", firstly at the analytical-conceptual 

level.  The definition of a duty in the "strong sense" entails recognition of a "genuine" individual 

right of an innocent person that cannot be reduced to the general utilitarian balance of interests.  A 

genuine right imposes an absolute constraint on the pursuit of social utility and must be 

                                                      

10
 The general "Antinomy of Values" Theory was presented by Sociologist Max Weber.  See: Guy Oakes, 

"The Antinomy of Values:  Weber, Tolstoy and the Limits of Scientific Rationality" 1(2) JOURNAL OF 

CLASSICAL SOCIOLOGY 195, 196-198 (2001);  A theory regarding the antinomy of values reflected in the 

criminal process was presented by Herbert Packer in his influential description of "Two Models of the 

Criminal Process", see:  HERBERT L. PACKER, THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION 153 (1968);  In 1942 

Jerome Hall wrote that "[t]he most important single generalization that can be made about American criminal 

procedure or for that matter about any civilized criminal procedure is that its ultimate ends are dual and 

conflicting".  See: Jerome Hall, Objectives of Federal Criminal Procedural Revision, 51 YALE L.J. 723 

(1942).  These ideas are explained in the first chapter of this paper. 



unconditionally respected.
11

  The basic conceptual idea of a "genuine right" and defining its scope 

is borrowed directly from Ronald Dworkin.  The current thesis continues the same line of thought.  

It suggests several distinct moral justifications of a "strong sense" duty to protect the innocent.  

Each distinct moral perspective leads to a unique conceptual definition of the "strong sense duty", 

derived from its own terms.  Each conceptual definition thus presents an essential yet unique 

definition of the punishment constraint, on the one hand, while excluding the notion of an absolute 

constraint on the other hand.  Each moral perspective defines the limited scope of the "strong 

sense" duty in accordance with its own conceptual terms and its justifying rationale.   

This analysis emphasizes the specific and distinct moral justifications of the "strong sense" 

punishment constraint (while demonstrating that other dominant normative perspectives, such as 

utilitarian theory, retributive punishment theory and even the classical theory of the social contract 

fail to provide a consistent and unequivocal justification of a "strong sense duty" to protect the 

innocent).  This conclusion is of utmost importance since it may be used to evaluate the merits of 

various interpretations of the punishment constraint in accordance with its "strong sense" 

justifications in the first place.   

The "strong sense" duty can be justified and defined (in scope and nature) in terms of three 

theories:  John Rawls's contractarian theory of "Justice as Fairness"; the constitutional distinction 

between "individual rights" and "public interests"; and a normative criterion that is presented as 

"The Maximal Commitment to the Value/Purpose that Justifies the Authority", or "The Maximal 

Consistency of the Moral Justification of Punishment".  Each of these three normative justifications 

presents a different conceptualization of the Deonthological Punishment Constraint, as elaborated 

in the Third Chapter. 

Finally, the definition of the nature and scope of the "strong sense" duty enables a distinction 

between factors and safeguards pertaining to the risk of error that are protected in the "strong 

sense" and factors that are excluded from such constraint.  The latter are more easily subject to 

change in accordance with competing values, societal needs, priorities and concerns as well as 

                                                      

11
 RONALD M. DWORKIN, TAKING RIGHTS SERIOUSLY 277 (1977).  Dworkin's "Rights as Trumps" thesis, 

distinguishing between "arguments of policy" and "arguments of principle" is indeed the major influence and 

starting point to any such discussion.  Dworkin himself  attempted to broadly delineate the scope of the 

genuine right of an innocent individual, inter alia distinguishing between the first and second (procedural) 

obligations in terms of the current thesis.  Dworkin, supra note 4, 85.  This  concept is of paramount 

importance and deserves further review and development. 



political ideologies and moral sentiments.
12

  The paper demonstrates this distinction and its 

importance within each of the six derivative obligations defined.   

The crux of the thesis lies in the combination of these three arguments to create an analytical 

model that may be used to evaluate and scrutinize the commitment to protection of the 

innocent from false conviction manifested by the legal system (whether generally, or in 

specific contexts).  The "Derivative Obligations" Thesis thus presents a conceptual platform 

for the critical analysis of prevalent rules, interpretations and policies, as demonstrated in 

countless examples throughout the study. 

 The conceptual theory described serves as the framework for further in-depth analysis.  

Within each of the derivative obligations defined (as subject matters), the following questions are 

discussed: 

 A basic outline of the contents and scope of each obligation and its practical impact on the 

level of protection of the innocent (running the risk of wrongful conviction). 

 Within each specific obligation,  how can the two basic objectives of the criminal process – 

the punishment of the guilty (rectitude of decision) and the protection of the innocent be promoted 

simultaneously (and mutually) and to what extent?  This must be regarded as a crucial question, for 

obvious reasons. 

 Demonstration of the obvious limits to the "simultaneous promotion" strategy and 

manifestations of the "inevitable relativity". 

 The manifestation of the "strong sense" duty to protect the innocent within each obligation 

(whether it exists) and accordingly, which rules, procedures, legal terms and interpretations are 

consistent with the notion of a "strong sense" duty? 

 Which factors within each obligation are not protected in the "strong sense"?  This is a vital 

part of the thesis. Within each of the obligations, there are factors that are indeed legitimately 

subject to change and shifting equilibriums dependent on social and political needs, attitudes and 

choice. The level of commitment to protecting the innocent is impacted by decisions of law makers 

and the Courts. 

 Are the relative magnitude and allocation of risk (and accordingly, the level of 

commitment to protecting the innocent) dependent on the severity of the offense and/or 
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 It should be noted that factors not protected in the "strong sense" are still subject to the normative 

requirement of equal and fair protection/distribution. This requirement is also elaborated upon, most 

significantly in the third chapter. 



punishment?  This study proposes that the answer to this question is dependent on the distinction 

between the "strong sense protection" (that is not relative to severity) and factors not protected in 

the strong sense (that are indeed subject to prioritization, inter alia according to the relative severity 

of the "stakes" at hand). 

 Demonstration of the interplay and codependence between the six obligations (This is also 

explained using a graphic illustration, in the fourth chapter). 

 The presence and impact of a third essential objective (besides "discovering the truth" and 

"protecting the innocent") - the "moral comfort criterion" – within each of the obligations.  (See 

further explanation below). 

Additional Themes 

Three additional themes are emphasized throughout the paper.  The first theme identifies three vital 

functions apparent in the design of legal terms and concepts central to the criminal process, such as 

"proof beyond a reasonable doubt": An epistemic function promoting the rectitude of decision;
13

 a 

normative function concerning the distribution of error (the preference of acquitting guilty 

defendants over convicting innocent ones:  and yet a third function that is often overlooked –  

achieving "moral comfort" for fact-finders and for the legal system at large.  Moral comfort is 

significant to the legitimacy of fact-finding and punishment under inherent uncertainty.  It defines 

the scope and limit of the moral responsibility, both personal and systemic.  The "moral comfort" 

ideal is ever-present and manifests itself in each of the six derivative obligations. Understanding 

the vital function of achieving moral comforts helps to understand the inevitable complexity of key 

terms and their underlying rationale. 

A second theme stresses the "resources of ambiguity".
14

  The terms and standards employed to 

describe the legal system's obligations are general and ambiguous by nature, often of dual 

character.  This complexity is due to the inclusion of the three functions mentioned above.  Hence, 

the duty to protect the innocent is reflected in legal terms and standards as an idea: a measure of 

moral and conceptual responsibility.  They are not intended, by history and by their very nature, to 

reflect a consequentialist and quantifiable measure of degree or probability. 
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As termed and described by Bentham: "The direct aim of adjective law is rectitude of decision, that is the 

correct application of valid laws to true facts.  The collateral aim is to minimize the pains of vexation, 

expense and delay… Evidence is the basis of Justice".  JEREMY BENTHAM, A TREATISE ON JUDICIAL 

EVIDENCE (London, J.W. Paget, 1825). 
14

The term "resources of ambiguity" was coined by I.A. Richards as quoted by Judge Jerome Frank in Larson 

v. Jo Ann Cab Corp 209 F. 2d 929 (1954). 



A third recurring theme demonstrates general shifts in philosophical and social discourse between 

"Excessive Skepticism", "Constructive Skepticism" and "Complacency".  These shifts can have 

significant impact on the sentiments within legal discourse and practice.  These shifts are also part 

of the explanation of the complexity of legal standards and terms that define the nature and scope 

of the duty to protect the innocent (e.g. "moral certainty", "beyond a reasonable doubt", etc.).  

Understanding this dynamic is relevant to ensuring their proper application. Excessive Skepticism 

regarding the rational pursuit of knowledge, proof, causation, etc. causes intellectual crises.  It 

cannot be sustained in the long run.  Constructive Skepticism follows periods of excessive 

skepticism, in an attempt to justify and legitimize adjudication, in terms of the best effort and 

explanation possible (inter alia).  It recognizes that perfection is not attainable while explaining the 

merits and necessity of practical reasoning.  Constructive Skepticism is vital to understanding the 

origins and the core rationale of legal concepts and terms.  However, the application of these 

concepts over time can often lead to complacency – a non-critical and over-confident 

understanding and application of these terms and their intent.  Over time, complacency and the 

injustice it causes leads back to general skepticism and thus the cycle begins again. 

A Non-fatalistic Perspective 

Recognizing the "inevitable relativity" of the duty to protect the innocent should not be construed 

as recognition of arbitrariness.  The concern of arbitrariness is indeed real and crucial in this 

context.  However, the "Derivative Obligations Thesis" is intended to promote an open and honest 

critical discourse concerning the attitudes, interpretations and policies demonstrated by the criminal 

justice system.  The spirit of this paper is by no means fatalistic.  Its promotion of a non-decisive, 

non-dogmatic perspective regarding the duty to protect the innocent is intended to enhance rather 

than to weaken its importance.  It anticipates that the key to minimizing the risks of false 

conviction lies in astute awareness to the complexity of the challenge, as opposed to clinging to 

"simple" formulaic solutions.  Simple solutions are generally based on extreme versions of "moral 

comfort". 

Road Map – A Basic Outline of Chapters 

Chapter 1 presents the "Inevitable Relativity" assertion.  It includes an explanation of the dual 

character of the criminal process and the normative tension between its basic objectives.  The 

chapter then presents central themes and attitudes prevalent in Judicial discourse with regard to the 

duty to protect the innocent. This discussion highlights dogmatic expressive tendencies, 

inconsistencies, discrepancies and the want of a firm and coherent doctrinal basis.  Next, the 

chapter critically examines several analytical attempts at resolving the normative tension at the core 

of the process.  The discussion leads to the conclusion that the correct description is that of a "value 

antinomy". Two competing normative viewpoints and sets of values are ever-present in the context 



of the criminal trial.  The "inevitable relativity" assertion thus presents the starting point to the 

study, as well as an introductory illustration of its necessity. 

Chapter 2 presents an historical study focusing on the attempts of criminal legal systems through 

the ages, in discourse and in method, to solve this ever-present dilemma.  Recognition of the trade-

off between the objectives of the legal system is reflected in texts throughout human history, from 

ancient times.  The discussion in Chapter 2 attempts to identify universal themes common to 

dramatically different systems and methods.  From there, it identifies major reasons that led to the 

ultimate failure of historic paradigms of proof and the conceptual discourse that they were based 

upon.  These failures were often imminent, due to the use of idealic, non-realistic concepts (such as 

"certainty clearer than the light of midday) that did not convey the complexity of the problem and 

could not be implemented with integrity.  Other factors included the impact of "moral panic" that 

led to extreme inconsistencies between conceptual discourse and actual practice, and often 

involved non-rational use of violence and torture to ensure conviction. Generally, the approach 

throughout the study abides by the "charity principle", in an "optimistic" attempt the grasp the logic 

that was employed to convey a genuine (although primitive and inconsistent) concern toward 

protection of the innocent.  The historical review demonstrates an intellectual and conceptual 

progression (albeit a non-linear progression) through the second millennium that ultimately led to 

the "Age of Enlightenment".  The Age of Enlightenment was the significant formative era, when 

the roots of modern legal thinking and discourse lie, as well as the basic rationales of the 

adversarial trial and procedure and evidence doctrine.  The review of the doctrinal ideas of this era 

is thus crucial to the analysis of the duty to protect the innocent. 

Another conclusion central to the thesis demonstrates that every legal system or method – as 

irrational as it seems to modern minds - had an underlying rationale strongly linked to a functional 

"moral comfort".  Older systems achieved a "moral comfort" linked to theological ideas prevalent 

at the times – whether through ordeals as a sort of "divine testimony" or the use of formal actuary 

standards of proof.  Understanding the necessity of the "moral comfort ideal" remains crucial.  The 

emphasis is on the fact that the epistemic ideal never stood by itself and does not stand by itself 

even today.  The "moral comfort ideal" of the modern legal process is achieved in reference to a 

rationalist-empiricist ideal.
15

  The argument that truth finding and protection of the innocent in 

modern day trials are both strongly linked to a certain function of "moral comfort" is central to the 

thesis, as demonstrated with regard to each of the derivative obligations. 
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 William Twining described "the classical rationalist tradition of evidence scholarship".  WILLIAM L. 

TWINING, THEORIES OF EVIDENCE:  BENTHAM AND WIGMORE 12-18 (1985) 



Chapter 3 presents an in-depth analysis of the moral justification of the duty to protect the innocent 

as a foundational legal principle.  The analysis focuses on two questions: the justification of legal 

maxim most commonly referred to as "the Blackstone ratio",
16

 as a symbolic and abstract notion of 

the significant distribution of error (and the compromise it may require), and the formulation of a 

"strong sense" duty to protect the innocent.  These questions are examined in light of several moral 

theories and justifications: 1) Utilitarian Theory; 2) Retributive theory 3) Dworkin's concept of a 

non-utilitarian "moral harm", or "injustice factor; The classical social contract theory;  4) Rawls's 

contract theory of "Justice as Fairness";  5) The constitutional distinction between "individual 

rights" and "public interests"; and finally, a criterion defined as 6) "The maximal commitment to 

the value/purpose that justifies the authority", or "the maximal consistency of the moral 

justification of punishment".  An alternative pragmatistic justification to the "proof beyond 

reasonable doubt" standard is also examined.  The conclusions presented demonstrate the 

justification of a "strong sense" duty to protect the duty, as a "threshold" deonthological constraint 

within perspectives 4-6 above.  Emphasizing these certain justifications and conceptualizations of 

the nature and scope of the punishment constraint becomes a significant conclusion central to the 

analysis in the following chapters. 

Chapter 4 presents the crux of the thesis: the derivative obligations model.  It defines, explains and 

illustrates each of the six obligations.  It analyzes the questions mentioned above specifically with 

regard to each obligation.  A graphic illustration of the codependency between the obligations is 

then presented. The final part of the Chapter 4 is dedicated to a critical examination of the two very 

important theories presented by Larry Laudan and Alex Stein.  This discussion explains the relation 

between the current thesis and these two theories and responds to possible criticism toward the 

Derivative Obligations Model. 

Chapter 5 presents an in-depth historical, comparative and analytical exploration of the standard of 

proof beyond a reasonable doubt (the "first obligation" as defined in this study). 

Chapter 6 addresses three important question in light of the Derivative Obligations Model and the 

central ideas of the thesis: The burden of proof in relation to "affirmative defenses", "negative 

elements" and "sentencing factors"; The question whether conviction based on a majority judicial 

decision should be accepted as proof beyond reasonable doubt; and finally, an examination of the 

unique problem of wrongful convictions in plea bargains.   
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 "It is better that ten guilty persons escape than that one innocent suffer". WILLIAM BLACKSTONE, 

COMMENTARIES ON THE LAWS OF ENGLAND Bk IV, ch. 27, 420 [*358] (1769, Beacon Press, 1962). 



The Gestalt 

In the introduction to his monumental treatise on the principles of legal proof, John Henry 

Wigmore noted that "the materials exist in abundance.  But they need systematic collection and 

analysis".
17

  These words reflect my sentiment regarding the mission at the core of this study and 

its products. 

The judicial and academic deliberation regarding the most basic and foundational question at the 

center of the criminal trial is ancient, recursive and on-going.  However, the duty to protect the 

innocent from false conviction has seldom been placed as the subject of a unique analytical theory.  

That is what the current study set out to do: to demonstrate the derivative obligations and the 

conflicts within them, and the countless factors that contribute to the ever-changing level of 

commitment to an elusive, aspirational ideal.  I believe that this thought experiment and the 

research that it entailed has led me to significant insights and conclusions.  I hope that the 

conceptual thesis presented will allow for further development and application in the future.  I 

believe and hope that it will prove itself useful for the purpose of elucidation and education. I 

believe that the study presented will lead to a better, more thorough understanding of the issues 

addressed.  I hope that it will allow us to better understand "what we talk about when we talk about 

the duty to protect the innocent". 
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 John H. Wigmore, Evidence in Trials at Common Law 24 (ed. 1989). 
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