
גיליון

הרשעות
מחדתגישהפליליבמשפטלשינוייםבהצעותשדנההציבוריתהוועדה

צורךאיןלגישתה,שהכינה.הדו״חשלעיקריואתנאמן,יעקבהמשפטים,לשד

הואאבלאופטימלי,אינוהנוכחי״המצבנאשם.להרשעתאחדפהבהכרעה

יועויובלבלעדיאנקר.אהרוןפרופ'הוועדה,יו״ראומרגרוע״,פחותהכי

אחד/פההרשעה
הוועדההמלצות

במשפטלשינויים

פרסוםהפלילי.

renדעתלעומתמזכה,מיעוטדעת

שופטיםבהרכבמרשיעהרוב?^

עילהתהווהפלילי,במשפט

אםגםהדיןהכרעתעלבזכותלערעור

הדןהמשפטביתשני;בערעורמדובר

ובממצאיעובדתייםבממצאיםידוןבערעור

ראשונה;דיוניתערכאהכמומהימנות,

ההרשעהבשאלתהשופטיםביןומחלוקת

עילהתהווההעליוןהמשפטבביתגם

שיהפוךמורחב,בהרכבנוסףלדיוןעצמאית

ההמלצותאלהנוסף.לערעורדה־פקטו

בראשותהציבוריתהוועדהשלהמרכזיות

לשינויבהצעותשדנהאנקר,אהרוןפרופ׳

מחלוקתשלבמקריםהפלילייםההליכים

הרשעה.בדבר

לשרמחריוגשוהוועדהדו״חשלעיקריו

מתפרסמיםוהםנאמןיעקבהמשפטים,

שלהמלצותיהזאת,עםלראשונה.כאן

הםהפליליבמשפטלשינוייםהוועדה

העיקריותההצעותמשני:חשיבותמסדר

שלבימיועודהוועדה,הוקמהשבעטיין

פרידמן,דניאלהקודםהמשפטיםשר

כילקבועהאםבהרבה:רדיקליותהיו

מיעוטדעתקיימתשופטיםכשבהרכב

סבירספקשקםהדברפירושמזכה,

למנועוהאםהנאשם,אתלזכותויש

דיןהכרעתעלערעורלהגישמהפרקליטות

הוועדהשלתשובתההנאשם.אתהמזכה

בשלילה.היאהללוהשאלותלשתי

הואאבלאופטימלי,לאהואהנוכחי״המצב

אנקראהרוןפרופ׳מסבירגרוע״,פחותהכי

ברבאוניברסיטתלמשפטיםמהפקולטה

להקמתה,שנה40אלהבימיםהמציינתאילן,

כזהשינויאיךיודעלאפעםאףאתה״כי

ביןוהאינטראקציההדינמיקהעלישפיע

מיעוטדעתלושיששופטהיוםהשופטים.

לשכנעלהתאמץאלאברירהלואיןמזכה,

המיעוטשדעתנקבעאםאךחבריו,את

לאבכללשהואלהיותיכולגוברת,המזכה

דעתואתייתןולאשלו,החבריםאתיחשיב

לקרות״.עלולזהלשיקוליהם.

הטועןבהרכבשופטלכלוטוזכותמתן

בכיווןגםלפעולעלולנאשם,לזכותשיש

ביןהפנימייםהיחסיםבתחוםההפוך

חבריואתשמכבד״שופטבהרכב:השופטים

עלשרקדופן,יוצאלהיותרוצהואיננו

מסביריזוכה״,הנאשםהיחידהדעתופי

ודעתשלו,לחבריםלוותר״עלולאנקר,

אפילוביטוילידיתבואלאשלוהמיעוט

להישמיעוטדעתכשישהיוםהדין.בפסק

בוחניםהערעורשופטיכלשהי,השפעה

להפסידאפילועלוליםנאשמיםולכןאותה,

לאגוברת.מיעוטדעתכלשבוממצב

ומעצוריםאילוציםבהכנסתלהסתכןרצינו

השופטים״.ביןהפתוחהדיוןבתהליך

הקייםהדיואתלעומר

שהוועדההעובדהכילהעריךניתן

שינוייםעלדברשלבסופוהמליצהלא

ביןנעוצההפלילי,ההליךבמבנהדרמטיים

אתלשמרהמשפטיהממסדשלברצונוהיתר

מקרובלוותההוועדהעבודתהקיים.הדין

נשיאתוגםהמשפטים,משרדאנשיידיעל

הגישהביניש,דוריתהעליון,המשפטבית

אתלשנותשלאהקוראתחוות־דעתלוועדה

רוב.בדעתהרשעההמאפשרהכלל

לצורךאחדפהלהכרעה״הדרישה

משפטשיטותמאפיינתבפליליםהרשעה

חברבפנימתנהלהפליליההליךבהן

״דומהלוועדה,בינישכתבהמושבעים״,

חברעל־ידיאחדפהלהרשעההדרישהכי

ישולפיההתפישהעלמבוססתמושבעים

על־ידיבהרשעהסבירספקלהסירכדיבכך

שבהןבמדינותכימציינתבינישהדיוטות״.

כלללערערניתן״לאמושבעים,חברפועל

כדיישבכךואףעובדתיותשאלותעל

שיקוליםאחד.פהלהרשעהבדרישהלצדד

שלנו,המשפטבשיטתרלוונטייםאינםאלה

זכותועלמקצועישיפוטעלהמושתתת

והןעובדתיותבשאלותהןרחבה,ערעור

משפטיות״.בשאלות

ממליצים״אנחנו

מזכהמיעוטשדעת

המשפטביתאתתעודד

לביקורתבערעור

וחדה.מעמיקהיותר

מדוקדקתלבדיקה

הפרוטוקוליםשל

העדויות"של

ביןבקונסנזוסצורךשישהרעיון

לשלוחכדיהרשעה,בדברהמחליטים

משיטתמסוימתבמידהשאובלכלא,אדם

ובבריטניה,בארה״בהאנגלוסקסית:המשפט

במשךהיההמושבעים,שיטתשוררתשם

מצידם,פה־אחדבהכרעהצורךרבותשנים

לאהזה״הטיעוןדין.לפסקלהגיעכדי

״משתיאנקר,אומרבמיוחד״,משכנע

גםשינויעוברהעיקרוןכל,קודםסיבות:

ברובצורךהיוםישבאנגליהאלה.במדינות

להגיעכדיפה־אחד,בהחלטהולאמיוחס,

הפדרליתבמערכתמושבעים.שללהכרעה

אבלבקונסנזוס,צורךישעדייןבארה״ב

לרובששינוכאלהישהשונותבמדינות

בלבד״.מיוחס

לעמדהמהותינימוקגםישאנקר,לדברי

להסתמךסיבהכלהישראלילמשפטשאין

יש״כאשראלה.ממדינותהדוגמהעל

אומר,הואבארה״ב״,מזכהמיעוטדעת

לביטולאלאזיכוי,לידימביאאיננו״הדבר

מסתייםהמשפטכלומרMistrialהמשפט,

לפתוחרשאיתוהתביעההכרעהללא

כתבאותועלהנאשם,נגדחדשבמשפט

ההצעהאחר.מושבעיםחברלפניאישום,

קיימתלאזיכוילידיתביאמיעוטשדעת

אחר״.מקוםבשום

איןכיהוועדההחליטהדברשלבסופו

הרשעה,לצורךאחדפהבהכרעהצורך

האנושיתהאפשרות״חוסרבשלהיתרבין

שלהערךבשלמוחלטת״,ודאותלהשיג

בשלוכןהמשפט,במערכתהציבוראמון

כעיקרוןרובבדעתהכרעהשלהערך

שלאהחליטהגםהוועדהיסודי.דמוקרטי

המאפשרהקיים,המשפטימהמצבלסטות

המליצהאךזיכוי,עללערערלפרקליטות

שלפיונוהללקבועהמדינהלפרקליט

חריגים,במקריםרקיוגשכזהערעור

בפרקליטות.בכירדרגובאישור

עללערערלמדינהלאפשרשאיןהטענה

הכפול״,ה״סיכוןעקרוןעלמבוססתזיכוי

נאשםשבהםהנדירים״במקריםולפיו

רשויותלביןבינוהכוחותפעריחרףמזוכה,

אכזרי,ואפילובלתי־הוגן,זהיהיההתביעה,

סבלגרימתתוךמחדש,ההליךאתלפתוח

הערעורערכאתכינטעןמנגדלנאשם״.

אנקרועדתהמלצות

£•
ללאהמצבאתתורלהיש

MMשינ
נאשםהרשעתלאפשרי,

מזכהמיעוטדעתכשקיימתגם
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העובדתיבהיבטלרבותבתיק,

מהימנותובממצאי

Tenמזכהמיעוטדעתשלקיומה

iMהרכבלקבועשיקוליהיה

בערעורשידוןמורחב

enמזכהמיעוטדעתשלקיומה

תהווההעליון,המשפטבבית■(

בתיק,נוסףדיוןלקבועעילה

נוסףערעורלמעשהשיהווה

ללאהמצבאתלהותיריש

urn,לפרקליטותולאפשרשינוי

מזכהדיןפסקעללערער

iciuלקבועהמדינהפרקליטעל

ערעורשלפיופנימינוהל3%

חריגיםבמקריםרקיוגשזיכויעל

בפרקליטותבכירדרגובאישור

שלהרכבלקבועמקוםאין•ל#

שנישופטיםבמשפטים»ג*

המצבאתלהותיראלאפליליים,

מספרידוןפליליבתיקולפיוהקיים

שופטיםשלאי־זוג
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הכרעתשלובקרהבדיקהלצורךחשובה

ככלששופטים,העובדה״נוכחהשופטים,

העובדות,בניתוחלטעותעלוליםאנוש,בן

לאורזאת,בהכרעה״.אוהמסקנותבהסקת

מאודממעטתשהפרקליטותהעובדה

מוגשיםואלהזיכויים,עלערעוריםבהגשת

משפטיותשאלותלבררבמטרהכללבדרך

הנאשמים.אתלהענישולאעקרוניות,

פרופ׳שלהצעתואתבחנהגםהוועדה

פלילייםשבמשפטיםלקבוערובינשטיין,

במקוםשופטיםשנישלהרכביישב

בדעתלהרשיעיהיהניתןלאכך,שלושה.

שניביןבהסכמהצורךשיהיהמאחררוב,

הוועדהבפניהכרעה.לצורךהשופטים

למותבבניגודשניים,של״מותבכינטען

העיקרוןעםאחדבקנהעולהשלושה,של

משוםסביר,לספקמעברהרשעהשל

דעתשלקיומהחרףהרשעהמאפשרשאינו

אתדחתההוועדהואולםמזכה״.מיעוט

הקיים,המצבעללשמורוהמליצהההצעה,

הרכביםאויחידשופטבדיןיושביםשבו

שלושה.של

פתוחקויוזדו

אףכיאומראנקר,אהרוןהוועדה,יו״ר

רובםהוועדה,בפניהעידורביםששופטים

היחסיםכגוןבנושאיםלדוןשלאמעדיפים

בתוךעצמםלביןשופטיםביןהנוצרים

אוהביםלא״שופטיםבתיק.הדןהרכב

בכך"ומסתפקיםאומר,הואכך״,עללדבר

העמיתים.ביןפתוחשיחדולאפשרשרצוי

המיעוטשופטשבוסיפורישאחדלכלאבל

אחרוסיפורהרוב,אתלשכנעהצליח

וגםהמיעוט,אתשיכנעוהרובששופטי

ישהשתכנעו.שלאמקריםעלסיפורים

לכתובצריךשופטשכלהמאמיניםשופטים

כלעצמאי,באופןשלוהדעתחוותאת

מהוכותבונפשובלבופנימהמסתכלשופט

לו״.שנראה

שצריךשטוענתמיעוטדעתכשיש

מטבעיוצראיננוהדברהאםלזכות,

סביר?ספקהדברים

שהועלוהטענותאחתהיתה״זואנקר:

אינםאצלנוהשופטיםהוועדה.בפני

השאלהמקצועיים.שופטיםאלאמושבעים,

הסביר.הספקאתמודדאתהאיךהיא

באופןשופטכלשלמצפוןמבחןזההאם

למערכתפורמלימבחןאואינדיבידואלי,

כיפורמלי,מבחןשזהלומרקשהליכולה.

אותו.להגדירניתןשלאדברזהסבירספק

ספקהואסבירשספקאומריםלמושבעים

מוסיףלאזהאבלהסבר,לולתתשניתן

אובייקטיבייםכליםשאיןהיותהרבה.

לטעוןלדעתיקשההזה,המונחאתלהגדיר

ריאליסטיכולה.המערכתשלמבחןשזהו

כלשללמצפונוכמבחןאליולהתייחסיותר

שופט״.

שלשבמקרהשלכם,ההמלצההאם

בערעורהמשפטביתמזכהמיעוטדעת

הבאתגםמחייבתמחדש,בתיקידון

המשפט?לביתמחדשהעדים

מזכהמיעוטשדעתממליצים״אנחנו

לביקורתבערעורהמשפטביתאתתעודד

שלמחדשבדיקהוחדה.מעמיקהיותר

עדים,להביאשצריךאומרתלאבתיק

הפרוטוקוליםשלמדוקדקתלבדיקהאלא

העליוןהמשפטביתהיוםהעדויות.של

אומריםהערעורהדניםהמשפטובתי

במקריםורקהשופטים׳,עלסומכים׳אנחנו

אתמזמיניםאנחנומתערבים.הםקיצוניים

מחדש,לבדוקלהםומוריםהמשפטבתי

לאאנחנוהעדים.מהימנותענייןאתאפילו

העדאמינותאתמעריךששופטחושבים

טוביםהכיהרמאיםשלו.ההופעהבסיסעל

שלהםבהופעהגםשופטיםלרמותיודעים

רמאיכנראההיהמיידוףהמשפט.בבית

שלאהחליטההוועדה

המשפטימהמצבלסטות

המאפשרהקיים,

לערערלפרקליטות

המליצהאךזיכוי,על

שלפיונוהללקבוע

רקיוגשכזהערעור

חריגיםבמקרים

לו״.האמינוואנשיםמעולה,

הדיוןהליךאתהופכיםאתםבעצם,

בהלכותרקלעמוקשאמורהנוסף,

הריןבפסקשנקבעוחדשניותמשפטיות

ביתנופף.ערעורשללהליךבעליון,

כמהערלהימנעמנפההעליוןהמשפט

להליךהנוסףהריוןאתמלהפוךשניתן

רגיל.ערעורי

להפוךהשופטיםאתמזמיניםאנחנו״נכון,

במקריםנוסף,לערעורהנוסףהדיוןאת

כדיכךעללהמליץלנכוןראינומסוימים.

אל־עבידשלבמקרהכזאת.אפשרותשתהיה

זאתובכלחדשה,הלכהניתנהלאהרי

ומוזרה,דופןיוצאתכךכלהיתההתוצאה

מרצח,זוכהאבלבאונסשהורשעאדםשל

סטייההיתהזונוסף.דיוןלתתצריךשהיה

אםאבלהעליון,המשפטביתשלמהמדיניות

אלאסטייה,תהיהלאזוהמלצתנותתקבל

בטווחחוזר,במשפטוגםנוסףבדיוןגםנוהל.

ויותרעילותיותרשלהיאהמגמההארוך

כאלה״.הליכיםלקייםפתיחות

םולימןשלהרשעתועלרעתךמה

אל-עביר?

אותו.מזכההייתישופט,הייתי״אם

)ששפטהנדלנילשהשופטחשבתיתמיד

ביתשופטוכיוםבמחוזי,אל־עבידאת

שצדקהיחידהיהי״י(העליון,המשפט

הזו״.בפרשה

פרשתבעקבות

אל־עבידסולימן

משנתייםלמעלהבמשךפעלהאנקרועדת

המחוזיהשופטבהישבואנקרמלבדוחצי.

הציבוריהסניגורשטרוזמן,אוריבדימום

פרקליטתמן,קנתפרופ׳לשעברהארצי

רוזנטל,מריםעו״דלשעבראביבתלמחוז

לעניינילממשלההמשפטיליועץוהמשנה

הוועדהגוטליב.רחלעו״דפלילי,משפט

לפרידמןשהגישהדעתחוותבעקבותקמה

מריםבדימוסהעליוןהמשפטביתשופטת

אל־עביד,סולימןשלבעניינובךפורת,

1993ב־קיקוס,חניתהנערהברצחשהורשע

מורשע"כשאדם

אואחדששופטלמרות

אינםשופטיםמספר

באשמתו,משוכנעים

שלקשהתחושהנותרת

באשמתו״ביטחוןהיעדר

התבקשהבפרשהבן־פורתשלדעתהחוות

בשאלתשקמוהציבורייםהספקותלאור

אתשמצאובפרשה,האמיתיהרוצחהיותו

שולחןעלשהונחהחנינהבבקשתגםביטויים

חניתובאונסברצחהורשעאל־עבידהשר.

דעות.ברובהמחוזי,המשפטבביתקיקוס

הוחלטבערעורו,שדןהעליון,המשפטבבית

אלאדעות,ברובבאונסהרשעתואתלהותיר

ברובהפעםגםזוכה,הואהרצחשמעבירת

המשפטביתנשיאאחד.נגדשופטיםשנישל

יידוןשהתיקהחליטברק,אהרןהעליון,

תשעהשלהרכבבפנינוסף,דיוןבמסגרת

בסופושהושגההתוצאהשגםאלאשופטים.

והורשעשבאל־עבידהספקות:אתהסירהלא

מתשעתשישהשלברובהרצח,בעבירת

ברובהורשעהואהאונסובעבירתהשופטים,

מהתשעה.שבעהשל

מזעריזיכוייםשיעור

שלאשמתוכילמסקנההגיעהבן־פורת

סביר,ספקלכלמעברהוכחהאל־עביד

נידוןשבהמהערכאותאחתשבכללמרות

אלאלזכותו.שביקשושופטיםהיוהתיק,

היבשות,המשפטיותהמסקנותשמלבד

עשייתשלהעיןמראיתגםאותההטרידה

משפטנים"ה״לאשלבעיניהםבפרטהצדק,

עלולודאימשפטןשאינו"אדםבציבור.

כתבהדין״,לעיוותחשששקייםלהתרשם

שיתנוראויכזהשחשש״ייתכןבךפורת,

רקלאצריךצדקשהרימסוים,משקללו

להיראות".גםאלאלהיעשות

והרשעתוקיקוסחניתרצחפרשת

הביאואל־עבידשלבמחלוקתהשנויה

בשנתלהגישרובינשטיין,אמנוןח״כאת

הרשעהכיהקובעתחוקהצעת2000

פה־אחד,רקלהינתןיכולהפליליבמשפט

יוסידאז,המשפטיםשרדעתעלוזאת

הציבוריתהסנגוריהקראה2007ב־ביילין.

שתגדילזו,בהצעהלתמוךפרידמןלשר

המזעריהזיכוייםשיעוראתמשמעותית

בארץ.המשפטבתימפסיקתהעולה

להרשיעאיןולפיוהיסוד,״עיקרון

מעבראשמתוהוכחהכןאםאלאאדם

הציבוריתהסניגוריתכתבוסביר״,לספק

יואבד״רוסגנהרובינשטייןענבלהארצית

בדיןמורשעכשאדם״מתערערספיר,

שופטיםמספראואחדששופטלמרות

תחושהונותרתבאשמתו,משוכנעיםאינם

שלבאשמתוביטחוןהיעדרשלקשה

אל־עבידשלהמקרהלדבריהם,המורשע".

ברצחנאשמיםהורשעושבוהיחידיאיננו

שופטיםשהיולמרותעולם,למאסרונשלחו

התקבלהלפעמיםלזכותם.שביקשו

ארבעהקול,שלחודעלהמרשיעהההכרעה

שלושה.נגדשופטים

עמוד 2


