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דברפתח.א

הפללתמפניאדםעללהגןמטרתו,הואכןכשמו,עצמיתהפללהמפניהחיסיון
עם"מפגש"ה.אירועיםשלרחבמגווןעללהתפרסיכולהוא,ככזה.עצמו

להתמקדבחרנוזוברשימה.האחרונה3מצדדרישותכמהלהניביכולהרשות2

השתיקהזכותושלעצמיתהפללהמפניהחיסיוןשלהעיוניתתחולתםבסוגיית
.שברשותומסמךלמסוראדםעללכפותהרשותשללסמכותהבנוגע

בישראלהעליוןהמשפטביתעסק,להלןשנראהכפי,דיןפסקישלבשורה
פסיקותיוכינראה.זהבמובנועצמיתהפללהמפניהחיסיוןשלהיקפובסוגיית

אלא,לחיסיוןהרציונליםשלראוייישוםעלהתבססולאבעברהמשפטביתשל
פרשנותליצורמבלי,ומקרהמקרהכלשללנסיבותיובהתאם,הוק-אדפתרוןהיוו

העליוןהמשפטביתנדרשלאחרונה.זובשאלהפסוקההלכהשתשמשאחידה
ראויויישוםהצגהתוךמקיףדיוןנערךלראשונה.שרוןגלעדכפרשתזולסוגיה

ברשימהשנציגכפי.עצמיתהפללהמפניולחיסיוןהשתיקהלזכותהרציונליםשל
רפורמהמעריכתמנוסואין,זהכנושאראשונהסנוניתרקמהווההדיןפסק,זו

הפללהמפניהחיסיוזבתחוםיסודשאלותמחדשותגדירתעצבאשרחקיקתית
.עצמית

הנורמטיביהרקע.ב

46סימןדרךהמנרטוריתישראלבארץוהוכרנקלטעצמיתהפללהמפניהחיסיון

שלאלאדםהמאפשרכלליכחיסיון,19224,ישראלארץעלבמועצההמלךלדבר
החקוקהההוראה.פלילית5אשמהבסכנתלהעמידוכדיבהןשישראיותלמסור

הפרוצדורהלפקודת(2)2בסעיף,הזההיוםלעצםעד,קבועהזהבענייןהראשונה
שאדםהקובע("עדות-הפליליתהפרוצדורהפקודת":להלן)(עדות)הפלילית

,המשפטביתאתואף,המשטרה-החוקרתהרשותאתראשיתכולליםאנו"רשות"במונח2
.המחויכיםבשינויים

ישאולם,החיסיוןשלליבתוהיא,מעשיובגיןמאדםעדותקבלתלצורךהרשותשלפנייתה3
להתבטאיכולה,ורבליתשאינהדרישה,למשל,כך.הוורבליתהעדותמתחוםחורגתשהדרישה

לעתים;כשליטתואוהאדםבידינמצאאשרמסמךהצגתדורשתשהרשותיש:אופניםבכמה
ח"דו,חשבוןיערוךהאדםכידרישהכגוןמסמךשלביצירתופעולהשיתוףהרשותדורשת
דורשתלעתים;השוואהלצורךידומכתבדגימהליחןאדםמתבקשאחריםבמקרים;'וכו

.אדםשלבחזקתואשרמיטלטליןהצגתהרשות
.("במועצההמלךדבר":להלן)1922,ישראלארץעלבמועצההמלךלדבר46'ס4
באנגליהנקבעואשר,השופטיםתקנותשלקליטתןדרךהתבצעהקליטהשלהראשוניהשלב5

קבעואלותקנות.בעבודתההמשטרהאתלהדריךהייתהומטרתן,1912-1918בשנים
לומרחייבהואשאיןהנחקראתלהזהירחובהחלהאדםהחוקרהשומרעלכימפורשות

,שנייהמהדורה)ישראל-בארץהמשפטתולדותמלחי'אראוההיסטוריהחלקלהרחבת.דבר
.139(ג"תשי-ב"תשי
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שהחשוכותמשאלותחוץ"השאלותכלעלנכונהלהשיבהייכשוטרבידיהנחקר
לשלברלוונטיזהסעיף."פליליתאשמהבסכנתלהעמידוכדיבהןיהיהעליהן
הן,עצמיתהפללהמפניבחיסיוןהעוסקתהעיקריתההוראה.משפטיהטרום
הוראתחקיקתעם,1968בשנתהוספה,עצמו6במשפטוהןמשפטיהטרוםבשלב
לפקודת47בסעיףכיוםומצויה,עדות-הפליליתהפרוצדורהלפקודת5בסעיף

:כךהקובע,הראיות

מפלילותראיות"
יסודשהיאבעובדההודיהבהישאםראיהלמסורחייבאדםאין(א)

.בהמואשםלהיותעשויאובהמואשםשהואעבירהשלמיסודותיה
כאמורלהפלילועשויהשהיאמהמתראיהממסירתלהימנעאדםביקש(ב)

תוגשלא,נמסרהוהראיההבקשהאתדחההמשפטובית(א)קטןבסעיף
שהעובדההעבירהבשלמואשםהואשבובמשפטאדםאותונגדהראיה

.לכךהסכיםאםאלא,מיסודותיהיסודהיאהראיהמןהמתגלית
זהסעיףעליויחוללא,הסנגוריהכעדבמשפטולהעידשבחרנאשם(ג)

.(.ר.ג-שליההדגשה)"משפטבאותובהמואשםשהואהעבירהלגבי
הפללהמפניבחיסיוןהדניםנוספיםחוקסעיפיקיימים,לעילההוראותמןלבד

במשפטנאשםשלזכותו.7אלהחוקלסעיפימפניםככולםרובםאולם,עצמית
[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק152בסעיףנדונהלאישוםלהשיבשלא

.האישוםכתבלהקראתכתגובה"להשיבשלא"לנאשםהמאפשר,1982-ב"תשמ
רשאישהנאשםוקובעההגנהפרשתבשלבעוסק,זהלחוק(2)(א)161סעיף

.8"מהעידלהימנע"

אתמרחיב("הראיותפקודת":להלן)1971-א"תשל,[חדשנוסח]הראיותלפקודת52'ס6
ראיותמסירתעלהןיחולוזהפרקהוראות":בקבעומשמעותיתבצורההחיסיוןתחולת

הדיןפיעלהמוסמכיםאדםאוגוף,רשותבפנימסירתןעלוהןדיןוביתמשפטביתבפני
כאמוראדםאוגוף,דיןביתגם-'משפטבית'בזהבפרקשמדוברובמקום;ראיותלגבות

.(.ר.ג-שליההדגשה)"במשמע
ועדותחוק":להלן)1968-ט"תשכ,חקירהועדותלחוק10'סהוראתאתראוזהלעניין7

,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרלחוק(א)28'סהוראת;("חקירה

.("החדשהמעצריםחוק":להלן)1996-ו"תשנ
שהעיקרוןהעובדהמן,לדעתנו,מושפעהישראליבמשפטבחיסיוןהדיון,לעילשרמזנוכפי8

אחתחוקתיתאוחוקיתבהוראהקבועאינו"עצמולהפלילשלאזכאיאדם"שלפיוהכללי
והיעדרהדרגתיבאופןהישראליהמשפטשלהתפתחותו.המשפטיותהסוגיותכלעלהנפרשת

המגנותפרטיקולריותכזכויותהדרגתיתלהכנההכיאיהדיוניהפליליבמשפטהקודיפיקציה
נקבעההעצמיתהפללתומפניחשודעלההגנהלמשלכך.החיסיוןשלשוניםהיבטיםעל

,יותרמאוחרבשלבהוכרההראיותלפקודת47'שבסעדעלההגנה;מנדטוריתבהוראה
ביתשלהעתידיתהפרשנותהיקףעלהשפיע,בוהקבוע"ראיהלמסורחייבאדםאין"והמונח
לענייןעקרוניתקביעהנעדרובהמשךבהןשנדוןההלכותשמרביתלכךהסיבהגםזו.המשפט
.הסוגיהשעוררההמשפטיותלשאלותהוק-אדפתרוןוהיוועצמיתהפללהמפניהחיסיון

295ז"תשסןא"יהמשפט



רוטקופףגיא

וכותלביןעצמיתהפללהמפניהחיסיוןביןההבחנהנהוגההישראליבמשפט

והשני,עצמוהפללתמפנילאדםשניתןלחיסיוןכוללמונחהנוהראשון.השתיקה
חשוד,הפליליההליךנשואשלמוחלטתבשתיקההמתבטא,מסויםליישוםמכוון
.המשפט9בביתאובחקירה,ונאשם

עצמיתהפללהמפניהחיסיוןלתחולתבאשרהעליוןהמשפטביתגישת.ג
שרוןגלעדפרשתטרםלמסמכיםבנוגע

נתוניםרשומיםשעליוחפץכללתיאורמשמש,טבעומעצם,"מסמך"המונח

ואודיווידיאוקלטותכגוןלמסמכיםגםזאתלייחסניתןהדבריםמטבע.כלשהם

שהרשותמסמכיםלביןקיימיםמסמכיםביןלהבחיןחשוב.מחשבהתקליטוריוכן
כגון,אחרותבדרכיםגםלקבלהרשותיכולהקייםמסמך.ליצורמאדםדורשת
יותררחבהכפייהבחובהטומנתמסמךלייצרהדרישה,מאידך.חיפושצובעזרת
.ורבלית11לעדות,לדעתנו,משולהדבר,הדבריםלתוכןהנוגעובכל,המדינהמצד

שבו,מ12"הי'נקריתי63/242פ"בעהייתהזוסוגיהשנדונההראשונההפעם
.השומהלפקידשהגישהוןבהצהרתנכונותבלתיידיעותבמסירתהמערערהורשע

נגדוהמרכזיתהראיהאתלפסולהמערערביקשהעליוןהמשפטלביתבערעורו

הצהרת,לדבריו:הבאההמשפטיתבקונסטרוקציהוזאת,הכוזבתההוןהצהרת-
עליהוככזו,להתוודותמשולה,מסעברותשעברלכאורהעלהשממנה,ההון
יסודאתשוללתאינהלמסורשחויבהעובדהאולם.וחופשיטובמרצוןלהיות
בקבעו.(ההתוודות)ההוןהצהרתאתפוסלת,יוצאוכפועלוהחופשיהטובהרצון

המשפטביתקובע,הנרוניםהמסמכיםעלחללאעצמיתהפללהמפנישהחיסיון
לעשותםהאזרחמןרורששהחוקרישומיםעלהלאינוהחיסיוןשלפיוהכללאת

הנם,המשפטביתלדברי,אלומסמכים.הציבורלידיעתשיובאומטרהמתוך

השתיקהזכות":378(מת3ר"פ,אריאל'נמ"בע(1982)שיווקחוגלה91/5381א"רעראו9
שלא-'מוחלטת'הבצורתה.עצמיתהפללהמפנילחיסיוןביותרהמובהקהביטויהינה

לנאשםרק,במפורש,המחוקקידי-עלהשתיקהזכותהוענקה-דברלומרולאפהלפצות
זכותאךמקנה,חקירהשלבמסגרתה,עצמיתהפללהמפניהחיסית[...]משפטובמסגרת
בחשודכשהמדובראך.מפלילותשאלותעללהשיבשלאזכותדהיינו,'יחסית'שתיקה
כזכות,ההרחבהדרךעל,זהחיסיוןגםמתפרש,מרותאישבידיהנחקר,עברהבביצוע
פ"רעוראו;(חוגלהפרשת:להלן)381'בע,שם.(.ר.ג-שליההדגשה)"מוחלטתשתיקה

זכות'על"פלרז"ששלמאמרוראוכן;865,869(2)נוד"פ,י"מ'נאלמליח01/3445
מה"שטיינברג'ב;385(ד"תשס)אועסקיםמשפט"וההושעההטעםחסרת-'השתיקה

.163(ה"תשס)מחהפרקליט"?השתיקהזכותעלהאזהרהמןנותר
.169(4)לחד"פ,י"מ'נשניר81/869פ"מעלהקישניתןזהבעניין10
לצורךמסמךביצירתאלאהמסמךשלהאינפורמטיביבתוכנומדוברלאכאשרהמצבשונה11

יותרדומהוהדבר,ורבליפןכלנעדרתזודרישה.ההליךנשואשלידוכתבוהשוואתזיהוי
.עצמיתהפללהולאזיהוישעיקרןאחרותלחקירות

.רר4(3)יחד"פ,ג"הי'נקריתי63/242פ"ע12
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העקרוניתתחולתובשאלתהמשפטביתדללאזובפרשה.13"ציבוריאופיבעלי"
.המוגמראתהניחאלא,מסמכיםעלהחיסיוןשל

.י4ן"מ'נחורי81/663פ"עהנובנושאביותרהמצוטטיםהדיןמפסקיאחד
שימושלעשותהמשפטביתשלביכולתועסקהזובפרשהשנידונההסוגיה

,בכלורופורםידייםטבילתשלבבדיקהלהיבדקנאשםשלסירובובעצםראייתי
בתחולתלדוןהעליוןהמשפטביתאתחייבזהעניין.15סםבהחזקתשנחשדלאחר

המשפטביתשלמסקנתו.גופניותלבדיקותבנוגעעצמיתהפללהמפניהחיסיון
הואאיןוכיורבליתהפללהמפנירקהגנהכמעניקהחיסיוןאתלפרשישכיהייתה

באופן,המשפטביתאימץבןבעשותו.אדםשלבגופוחיפושמפניכמגןמתפרש
החיסיוןהגנתאתהמצמצמת,האמריקניבמשפטהמקובלתההבחנהאת,עקרוני16

.גרידא17ורבליתלעדותעצמיתהפללהמפני
:19מסמכיםעלגםחלשהחיסיון18אגבבהערתשמגרהשופטמעירכןפיעלאף

לפיוואשר[...]הכללשלתמציתואלאאיננהעצמיתהפללה-לאיהזכות"
,בהלהיותעלוללשאלההתשובהאם,שאלהעללהשיבחייבאינואיש

מישלפלילילדיןלהבאתוהיסודאתלהניחכדי,המשפטביתלדעת
מסמכיםשללהצגתםלדרישהגםמתייחסתזוזכות.התשובהאתשמשיב

.(.ר.ג-שליההדגשה)"אחריםומטלטלים

שביתמבלי,מחייבתהלכההייתהכאילו,ולהבאמכאן,צוטטהזואגבאמרת
פ"בע.מסמכים20עלהעקרוניתהתחולהשאלתאתמחדשלבחוןנדרשהמשפט

לשאלתהעליוןהמשפטביתנדרש2,חקלאילפיקוחהרשות'נקלקודה97/725
שלסירובםסביבנסבהמקרה.באריכותבהדןוהפעם,מסמכיםעלהחיסיון

.492'בע,שם13
.(חוריפרשת:להלן)85(2)לוד"פ,י"מ'נחורי81/663פ"ע14
מידיומהדברמשליךהואכאשרשוטרידיעלנצפההנאשםכימתארותהויןפסקעובדות15

סםמשםוהוציאהחורתוךאלידואתמידהכניסהשוטר.נשעןשעליהבגדרחורלתוך
לטבוללהסכיםנתבקשהנאשם,הסםלביןהנאשםביןלקשורמנתעל.חשישמסוגמסוכן

.נתבצעהלאהבדיקהסירובובשל.וסירבבכלורופורםידיואת
.90'בע,14הערהלעיל,חוריפרשת16
17(1966)757.u .s384,Schmerber " Oalifornj.
נתבקשלאכללהמשפטביתכיהיאהראשונה:סיבותמשתיאגבהערתהנוזהמשפט18

שמהותוכיווןוהשנייה,כךפסקלאואכןלמסמךבנוגעעצמיתהפללהמפניבחיסיוןלפסוק
הראיתיערכובחינתהייתהדינובפסקבייסקיהשופטידיעלשהודגשכפי,הדיןפסקשל
.ראיהלמסורהסירובשל

.91'בע,14הערהלעיל,חוריפרשת19
במסמכיהשימושבחוקיותהמשפטביתעסק221(ע2ד"פ,י"מ'ניפת94/2910פ"בע20

מפנילזכותאשר":קובעלוין'דהשופט.בעקבותיהשהחל,הפליליבמשפטחקירהועדת
'בע,שם."בכתבמסמכיםשללהצגתםלדרישהגםבבירורמתייחסתזוזכות,עצמיתהפללה

.(יפתפרשת:להלן)304
.749(1)נבד"פ,חקלאילפיקוחהרשות'נקלקודה97/725פ"ע21
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וביניהםשוניםמסמכיםחקלאילפיקוחלרשותלמסורחלבמשקישלבעליהם

,חלבשיווקעלקבלות,ותשלומיםתקבוליםספרי,מסחשבוניות,חשבונותספרי
תנועותעללהעידכדיבהםשיש,מסמכיםבאלהוכיוצאקניותעלמסמכים

,חקלאילפיקוחהרשות.עצמיתהפללהמפניבחיסיוןנימקוסירובםאת.החלב
,חקלאילפיקוחהרשותלחוק21סעיףמכותסמכותהכי,טענה,שכנגדהצדמן

.החיסיוןלהגנתכפופהאינה,1988-ח"תשמ
ביןהעיוניתההבחנהשאלתאתחשיןהשופטמעלההמקרהאתבנתחו
החיסיוןתחולתלבין,ורבליתעדותלעניין,עצמיתהפללהמפניהחיסיוןתחולת
לבסוף.מסמכיםעלהחיסיוןבשאלתעקרונימדיוןנמנעאך,למסמך22בנוגע
אתומחייבחקלאילפיקוחהרשותחוקמפנינסוגשהחיסיוןלמסקנההשופטמגיע

.לרשות23המסמכיםאתלמסורהמערער
מבחינה,דופןיוצאתבסוגיההעליוןהמשפטביתעסקשבהנוספתפרשה
לצייןהמקוםכאן.לגזיאל24'ני"מ99/7574פ"עהיא,כאחדומשפטיתעובדתית

למסוראדםשלחיובו-שבפנינוהדיוןשללליבתונוגעתאינהזופרשהכי
למסורחיובשמהותהאגביתבשאלהאלא-משפטאוחקירהבמהלךמסמך
נגיעותישזובפרשההדיןבפסקגם,זאתעם.שאבדחקירהתיקשלהעתק

.לעניינו
שטריבזיוףהקשורותבעברותגת-בקריתהשלוםמשפטבביתהואשםהמשיב

העברתובזמןהנראהככלוזאתהחקירהתיקאבדההוכחותמועדלפניסמוך.כסף
כוחבא.שבע-בבארדרוםמחוזלפרקליטותבאשקלוןהפרקליטותמשלוחת
שלהמצולמיםההעתקיםאתלמסורלנאשםשיורההמשפטמביתביקשהמדינה
הדיןעורך.החקירהבחומרהעיוןבהליךדינועורךלידיניתנואשר,החקירהחומר
המסמכיםאתלמסורמרשואתלחייבניתןלאכי,בטענהלבקשהלהיעתרסירב
.עצמיתהפללהמפניהחיסיוןמתוקףוזאת

במקרה.המסמכיםאתלמסורחייבהנאשםכוחבאכיקבעהעליוןהמשפטבית
להתעלםהיהיכוללאהמשפטובית,"קיימיםמסמכים"במדוברכיספקאיןזה

'שהשופטאתשהובילהמרכזיהטיעון.למסמכיםבנוגעהחיסיוןשלמתחולתו
שהחומרבעובדהטמוןהתביעהלרשויותהחומראתלהשיבישכילמסקנהלוין
שלאבזכותשימושמהווהשכזהחומרלמסורשסירובלהסיקישומכך,להןשייך
אותוומבססתדינהפסקאתמרחיבהכהן-שטרסברגהשופטתלעומתו.25לבבתום
.עצמית26הפללהמפניהחיסיוןבחינתעל
.759'בע,שם22
.768'בע,שם23
.289(2)נדד"פ,לגזיאל'ני"מ99/4574פ"רע24
.292'בע,שם25
אם.ויצירתומחשבתופריאינוותוכנםהמשיבידיעלנערכולאהמסמכים":295'בע,שם26

וחומרקל,החיסיוןחללא,שבריןחוכהפיעלהפרטידיעלשנערךואישיפרטימסמךעל
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ההחלטותביןמקשרקועללהצביעניתןשלאמלמדתשלעילהדיןפסקיבחינת
איתןבסיסהיוו,להלןנדוןשבה,שרוןגלעדבפרשתהעובדות,זהבמובן.השונות
.בשאלהעקרונילדיון

שרוןגלעדפרשת.ד

מפניהחיסיוןתחולתבשאלתמפורשלדיוןהעליוןהמשפטביתנדרשלאחרונה
זובפרשה.27שרוןגלעדבפרשתוזאת,מסמכיםעלהשתיקהוזכותעצמיתהפללה
הקשורותלעברותבחשד,שרוןאריאלהממשלהראששלבנו,שרוןגלעדנחקר

ולאהשתיקהזכותעלשרוןגלעדשמרהחקירהבמהלך.28"קרןסיריל"לפרשת
הנוגעיםשוניםבמסמכיםמעונייניםהיואשר,החוקרים.חוקריועםפעולהשיתף

,אביועםמתגוררשהואמאחר,בביתוחיפושמלערוךנמנעו,האמורותלפרשיות
.29מחיפושלחסינות,החוקריםלגישת,וזוכה

,אחדצדבמעמד,אביב30-בתלהשלוםהמשפטלביתהחוקריםפנו,כךעקב

המשפטבית.31המסמכיםאתלמסורשרוןגלעדאתהמחייבצושיוציאמנתעל
,בצושפורטוהמסמכיםאתלמסורשרוןלגלעדהמורהצווהוציאלבקשהנענה

עלאורלשפוךהיכוליםמסמכיםועודבנקיםמסמכי,התקשרויות,חוזיםביניהם
ביקשזוהחלטהעל.ברשותונמצאיםשהםסביריסודקייםלמשטרהואשר,הפרשה

המשפטביתפרסם3002.8.6ביום.הצדדיםשניבמעמדדיוןלקייםשרוןגלעד

ביססכןובעשותו,כנועלהצואתהשאירהמשפטבית.בבקשה32החלטתואת
ביתקבעהמשפטילנימוקבאשר.ועובדתימשפטי,נימוקיםשניעלהחלטתואת

מחזיקכאלהבמסמכים.לפרטממנהוהגיעוהרשותידיעלשנערכומסמכיםלגביהואשכך
עצמוהצילוםניירלמעט-הםאיןומקורםתוכנם,מהותםפיעלאולם,פיזיבאופןהפרט
יצרהעצמהשהיאהמסמכיםאתלידיהלקבלהרשותשלוזכותהבהםהמחזיקשלקניינו-

,הברית-בארצותשנעשהכפי,ולציבורייםלפרטייםהמסמכיםאתסיווגנואילו.בחקירתה
לקבועכדימתחייבזהסיווגשאיןאלא,ציבורייםכמסמכיםאלהמסמכיםמסווגתהייתי

מסירתנגדלהתגונןרשאיהמשיבאיןלפיכך.הנדוניםהמסמכיםעלחלאינושהחיסיון
בידיאשהםוביןבידיושהםביןעצמיתהפללהמפניחיסיוןבטענתלמערערתהמסמכים

.(.ר.ג-שליההדגשה)"כוחו-בא
.1הערהלעיל,שרוןגלעדפרשת27
מאישחוקילאבאופןכספיםבקבלתשרוןגלעדשללמעורבותוחשדנחקרהפרשהבמסגרת28

.קרןסירילמראפריקניהדרוםהעסקים
תחת,קובע1951-א"תשי,וחובותיהמזכויותיהם,הכנסתחבריחסינותלחוק1(א)2'ס29

."בדירתוחיפושבפני[...]חסיןיהיההכנסתחכר"כי,"חיפושבפניחסינות"הכותרת
.2003.7.16ביוםגולדיןהשופטבפניהובאההבקשה30
תחת,הקובע,1969-ט"תשכ,[חדשנוסח](וחיפושמעצר)הפליליהדיןסדרלפקודת43'ס31

חקירהלצרכירצויהאונחוצהחפץשהצגתשופטראה":כי"חפץלהציגהזמנה"הכותרת
,ברשותואובהחזקתונמצאהחפץההנחהשלפי,אדמכללהזמיןהוארשאי,משפטאו

."בהזמנההנקוביםובמקוםבשעה,להמציאואו,החפץאתולהציגלהתייצב
שלוםדינים,(3002.8.6מיוםהחלטה,פורסםטרם)י"מ'נשרון03/3390(א"תשלום)ש"ב32

.312כד
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שלבהגנתוכללחוסיםאינםלמסורמסרבשרוןשגלעד,המסמכיםכי,המשפט

הםאלומסמכיםכי,הנולהחלטההמרכזיהטעם.עצמיתהפללהמפניהחיסיון
אינםולפיכך,אישיממדכלהנעדרים"ציבורייםמעין"או"ציבוריים"מסמכים
השניהנימוק.פיובמוצאעצמואתלהפלילשלאהחשודשלבזכותונכללים

מסרבהוא"כישרוןגלעדגרסבמשטרהבחקירתו,ולפיוהעובדתיהנימוקהנו
מטרהמתוך,נזקלוולגרוםכאביולפגועשמטרתהבחקירהלשאלותלהשיב
לדעת,כךמשטען.33"דמוקרטיתלאבדרך,מכהןממשלהראשלהפילמוצהרת

אתלהפלילכדיהמסמכיםבמסירתישכיהטענהעלהגוללנסתם,המשפטבית

על.עצמיתהפללהמפניהחיסיוןטענתלועומדתלאומשכך,(אביואתאלא)עצמו
שלושהשלבהרכבשישבהמחוזיתהמשפטלביתערעורהוגשהאמורהההחלטה

השתיקהזכותכיוקבע,פיהעלההחלטהאתהפךהמחוזיהמשפטבית.שופטים
גלעדוכי,לרשותמסמכיםלמסורשלאהזכותאתגםבחובהכוללתהחשודשל
.השיפוטיהצוהוראתאתלמלאחייבאינושרון

חשודעלחלאינוהראיותלפקודת47סעיףכיהמשפטביתהטעיםכןבעשותו
המקוםכאן.אינפורמטיבייםעדיםעלרקאלא,שלולמשפטוביחסעברהבעשיית

שאנוהגישההיא-טימןשליהשופט-ההרכבראששנקטזוגישהכילציין
לפיכך.זורשימהבהמשךשנסקורכפיהראויהמשפטיהמצבאתכתואמתרואים

הפרוצדורהלחוק(2)2סעיףלאור,המשפטביתלדעת,להיעשותצריכההבחינה
כזכותהמשפטבתיבפסיקתשפורשהזכותלחשודהמעניקה,עדות-הפלילית

.35"תעשהואלשב"בבחינתשהיא
ישבאשר,העליוןהמשפטלבית(ברשות)ערעורהוגשהאמורהההחלטהעל
השופטשלמפיואחדפהניתןהדיןפסק.36שופטיםחמישהשלמורחבבהרכב

למסורשרוןגלעדשללחיובוהדרךאתוהתווההמחוזיהחלטתאתהפךאשר,אור
ביתהפרידכןבעשותו.השיפוטיהצואתולקייםהמשטרהלרשותהמסמכיםאת

.השתיקהבזכותהמשפטביתדןהראשוןבחלק.חלקיםלשניהדיוןאתהמשפט
מוחלטתשתיקהלזכותזכאיחשודאםהשאלהאתעיוןבצריךמשאירהמשפטבית

.הדיןלפסק25בפסקה,שם33
פ"ע:להלן)2951(3)2003מחוזיתקדין,(פורסםטרם)י"מ'נשרון03/71374(א"ת)פ"ע34

.(שרוןגלעד
p3ODבפסקה,שם35

~

lאמור":להכריעבבואו"ההיגיוןשורת"בהמשפטביתמשתמש,הדין
לגביהםולטעוןממנוהנדרשיםהמסמכיםאתלהביאחשודאונאשםנחייבאם:מעתה

הבאת,ראשית.המוחלטתהשתיקהזכותשלהבסיסיבעיקרוןנפגע-(לחיסיוןטענהלמשל)
.להפלילוכדיבכךדיולעיתים,החשודברשותהמסמךכיהודאהבחובהטומנתהמסמך
החשודיטעןוכיצד,השתיקההפרתהיא,להפלילועלולהמסמךכיהטענההעלאת,שנית
מלמדתההיגיוןשורת:כלומר?עצמואתלהפלילשלובזכותושיפגעמבליהמסמךלגבי
,מסמכיםלגביואילו,דיבורעלרקמוחלטתשתיקהזכותלהחילהדעתעליעלהשלא

בבחינתלשתוקהזכותלגביהםלחשודתעמודלא,עבירהבדברשחשודמילהפלילשעלולים

."'תעשהואלשב'
.1הערהלעיל,שרוןגלעדפרשת36
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שלחשודבהנחהגםאך.להפלילו37העלולדברלזמרשלארקהיאוכותושמאאו
השתיקהשזכותלמסקנההמשפטביתמגיע,בחקירהמוחלטתשתיקהזכותמוקנית
.מסמכיםמסירתהמחייבשיפוטיצולהמרותהזכותאתבחובהכוללתאינה

אתולהפקידהצוהוראותאחרלמלאשרוןגלעדעלכיהמשפטביתקובעלפיכך
שמסירתשייתכןהמשפטביתקובעהשניבחלק.כנדרשהמשפטבביתהמסמכים
המשפטביתלסמכותבכפוף,עצמיתהפללהטפסיהחיסיוןידיעלתוגןהמסמכים
אתהמפלילותבראיות"שימושחיסיון"הענקתתוך,החיסיוןהסרתעללהורות
.38החשוד
המשפטביתמשתמש,גרידאורבליתלזכותהשתיקהזכותבהצרתבדונו
כוחממתןלהימנעהרצון":החיסיון39שלבבסיסוהעומדיםהרציונליםביישום

,רלוונטייםאינםחוקריומולאללבדוניצבאשרלנחקרוהדאגההמשטרהבידירב
מסמכיםלהמציאבדרישהכשמדוברבהרבהפחותהשלהםהרלוונטיותמקרהובכל
אתהמקבללחשודקיימתכזודרישהפיעלהמסמכיםמסירתקודם.צופיעל
,בנוסף.הצולביטוללפעולהאפשרותהןסנגורעםלהיוועץהאפשרותהןהצו

שלאופיבעלותבראיותולא,קיימא-בנות,אובייקטיביותבראיותשמדוברהיות
נבכיאללהגיעמנת-עלפסוליםאמצעיםינקטוהמשטרהשחוקריהחשש,עדות

שלכוזבתהודאהמפנילחששאשר.הואגםמתקייםאינוהחשודשלתודעתו
ככלשתיקהזכותשלהקנייתהאת,כשלעצמו,מצדיקאינוהואבחקירתוחשוד

להמציאאלא,בעצמוהראיהאתליצורנדרשאינוההשוד.למסמכיםנוגעשהדבר
למסוריכולתוכאלהמסמכיםלגבי.ברשותוקיימיםואשרבעברשנוצרומסמכים
כשמדובר,בנוסף.פה-בעללעדותבהשוואהבמסמכיםבהרבהקטנהשקריותראיות

יותרגבוההמהימנותםאחרלהתחקותהיכולת,באופייםציבורייםמקורבמסמכי
זהבחשששגםיוצא.פהבעלעדותשלמהימנותהאחרלהתחקותהיכולתלעומת

הרצוןגם.מסמכיםעלוהחלתההשתיקהזכותשלהרחבתהאתלהצדיקכדיאין
כמושלא.במסמכיםכשמדוברמתקייםאינועשהחובותאדםעלמלהטיללהימנע

הראיותאת,אקטיביבאופן,ליצורהנחקרמןדורשתאינההמסמכיםמסירת,העדות
ואשרבעברשנוצרוראיותלידיהםלהמציאאךאלא,חוקריולדרישתהמבוקשות

המתבצעלחיפושדומהלצובהתאםמסמכיםהמצאת,למעשה.ברשותוקיימות

מחשודהנדרשהפעולהשיתוף[...]פה-בעלעדותמלמסירתיותראדםשלבחצריו
."מזעריהינוהצואתמקייםשהואבשעה

חושביםאנוגם.ראויבאופןהשוניםהרציונליםאתיישםהמשפטבית,לדעתנו

מאותם,קיימיםמסמכיםמסירתמפנילהגנההצדקהכלהשתיקהבזכותשאין
,לעילהרשומים,הנימוקיםאותםאולם.דינו40בפסקהמשפטביתשפירטנימוקים

.759'בע,שם37
.763'בע,שם38
.760'בע,שם39
רוטקופף'גראועצמיתהפללהמפניוהחיסיוןהשתיקהלזכותהרציונליםבשאלתמקיףלדיון40
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הקבועעצמיתהפללהמפניהחיסיוןהוראותאתלהחילשלאגםלדעתנומצדיקים

המשפטביתפסקכךלאאך.המתוארותבנסיבות,הראיותלפקודת47בסעיף
למסמכיםבנוגע,הראיותלפקודת47סעיףשלתחולתובשאלתלדוןועבר,העליון
על,עקרוניבאופן,חל,עצמיתהפללהמפניחיסיוןהקובעהסעיף,לגישתו.אלו

הראשוןבשלב.ומסמךמסמךכללבחוןנדרשבענייןהדןהמשפטובית,מסמכים

עברהבביצועהחשודאתלהפלילכדיבמסמךישאםלבחוןהמשפטביתיצטרך
בית.המסמךאתלמסורהחשודיחויבשליליתזולשאלההתשובהאם.פלילית
משקללתתישזהבשלבלשקולשישהשיקוליםבמסגרתכי,מטעיםהמשפט
על,המשפטביתלדעת."ציבוריים"או"פרטיים"היותם-המסמכיםשללאופיים

במסמכיםשישלמסקנהיגיעהמשפטשביתבהנחה.י4החיסיוןיחוללאהאחרונים

לדעת.למסרםלחייבוהיכולתעלהגוללנסתםלאעדיין,החשודאתלהפלילכדי
עללהגןהתכליתביןאיזוןהדנההערכאהתערוךשכזהבמקרה,העליוןהמשפטבית

עברייניםאיתורשלהציבוריהאינטרסלבין,עצמולהפלילשלאהחשודשלזכותו
ביתיחייב,העליונהעלהציבוריהאינטרסידהאמורבאיזוןאם.בדיןוהרשעתם
,"שימושחיסיון"להםויעניק,המסמכיםאתלמסורהעדאתאוהחשודאתהמשפט

.42עליהםנכפתהשמסירתהראיהבאותהנגדםשימושמפניחסינותקרי

שרוןגלעדבפרשתהדיןפסקעלהביקורת.ה

מפניהחיסיוןהןעקרוניתשמבחינהפוסקהעליוןהמשפטביתהיהלומוטב
מסמךמלמסורלהימנעהזכותאתכולליםאינםהשתיקהזכותוהןעצמיתהפללה
מפליליםהםאםאף,המסמכיםאתלמסורשרוןגלעדאתמחייבוהיה,קיים
מצדיקיםהמרכזייםהרציונלים,המשפטביתשלבהנמקתושראינוכפי.אותו
לפקודת47בסעיףהקבוע"ראיה"המונחאתלפרשלהציעניתן,כןכמו.זאת

.("עדותיתראיה"עלרקהחלמצמצםבאופן,הראיות (Testimonia] Evidence

ישאםראיהלמסורחייבאדםאין":המורההסעיףבלשוןמצוייםלכךתימוכין
הראיהשלגידורהאתמאפשרהודיההמונח.(.ר.ג-שליההדגשות)"הודיהבה

שאינןראיותעלההגנהתחולתאתלמנועובכך"עדותית"או"הודאתית"בראיה
.עדותיות

העובדהלדעתנו,ראשית:שונותרמותלשלושנחלקתהדיןפסקעלביקורתנו

לאורהראוייישומם:הישראליבמשפטהשתיקהוזכותעצמיתהפללהמפניהחיסיון"
.(2005,אילן-בראוניברסיטת,למשפטיםדוקטורטעבודת)"שונותמשפטבשיטותטעמיהם

להיבחןאמורההייתהלאזושאלהלדעתנו.763-764'בע,1הערהלעיל,שרוןגלעדפרשת41
המשפטבית.המסמךמסירתאתלכפותהיכולתשאלתאתהבוחןהשניבשלבאלאכאן
אתלחשוףשלאמנתעלוזאת,בלבדוסנגורוהחשודבמעמדייערךזהשדיוןמציעאף

.מסמךכלשלהמפלילהפוטנציאל
.765'בע,שם42
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השתיקהזכותשלקיומהשאלתאתעיוןבצריךהשאירהעליוןהמשפטשבית
מוחלטבניגוד,השתיקהבזכותלכרסוםלהוביליכולה,בחקירהלחשודבנוגע

(ב)47סעיףהוראותאתמחילהמשפטשביתהעובדה,שנית.הזכותשללרציונלים
פרשנותמהווה,נחקרשבהעברהלאותהבנוגע,בעברהחשודעלהראיותלפקודת

שלרוחועםאחרבקנהעולהואינהמטרתואתהנוגדת,הסעיףשלראויהלא
הראיותלפקודת(כ)47סעיףשלפיההמשפטביתשלפרשנותו,שלישית.החוק
כללנלמדתאינה"שימושחיסיון"ליחןהדעתשיקולאתהמשפטלביתמקנה

הסעיףשמעניקההגנההיקףעםאחתבכפיפהלדוריכולהואינההחוקמהוראות
בביקורתנונדוןלהלן.האשמהלהוכחתהכפויההראיהבסריתעתידילשימוש
.אלוסוגיותבשלוש

בצריךהשאלההשארת-?לחשודיםמוחלטתשתיקהזכותקיימתבכללהאם.1
עיון

בפרשתהעליוןהמשפטלבית(ישראלמדינת)המערערתשהגישהבסיכומים
מוחלטתשתיקהזכותשלקיומהעצםלשאלתנרחבפרקהוקדש,43שרוןגלעד

לשתיקהזכותעומדתלאבחקירהלחשוד,המדינהשללתפישתה.בחקירהלחשוד
עללענותחיובותוךעצמולהפלילשלאהיחסיתהזכותורקאךאלא,מוחלטת
,הראשון:נימוקיםבארבעההמדינהתומכתזועמדתהאת.מפלילותשאינןשאלות
עללענותשלאזכותרקאלאמוחלטתשתיקהזכותמעניקהשאינההחוקלשון

לעצורהמאפשר,עצוריםאזהרתנוסח,השני.להפלילוכדיבהןשיששאלות
לעומתהפליליתהחקירהמטרת,השלישי.להפלילוהעלולדברמלומרלהימנע

שהכירה,העליוןהמשפטביתפסיקתאבחון,והרביעי.הפליליהמשפטתכלית
המדינהמגיעהאלומטעמים.לחשודיםמוחלטתשתיקהבזכותהשניםלאורך
,בחקירהלחשודיםמוחלטתשתיקהזכותלהיותצריכהולאאיןכימסקנהלכלל
שישדבריםמלוזירלהימנעזכותשמשמעותועצמיתהפללהמפניחיסיוןאלא
.הפללהסכנתבהםשאיןדבריםלומרוחובהלהפלילםכדיבהם

הואשאיןהטעםמןזובשאלהלהכריעשלאבחרהעליוןהמשפטבית,כאמור
להימנעהזכותאתכוללתהיאאיןשתיקהזכותקיימתאםואף,זולהכרעהנדרש

,מהותיתכהבשאלהלהכריעשלאבחרהמשפטשביתהעובדה.44מסמךמלמסור
לכרסומהפתחלהוותויכולה,משפטישאלהבסימןהשתיקהזכותאתמעמידה

ההכרעההיעדראתיפרשוהחוקאכיפתרשויותאם,מזאתיתרה.הזכותשלהעתידי
ממשיחששקיים,מוחלטתשתיקהזכותלחשודמאפשרשאינובאופןזובשאלה
החקירהשלהאינקוויזיטוריהאופיהגברתתוךחשודיםשלזכויותיהםלקיפוח
.הפלילית

.(במערכתשמורעותק)2003.10.15ביוםהמשפטלביתהוגשואשרהמערערתמטעםסיכומים43
.758'בע,1הערהלעיל,שרוןגלעדפרשת44
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ברצוננואך,זהבעניץהמדינהטענותאתלאחתאחתלבחוןבכוונתנואין

.המשפטיותההנמקותאתשאלהבסימןהמעמידותחשובותהערותכמהלהעיר
המעניקהמפורשתהוראהכלהישראליתבחקיקהשאיןמסכימיםאנו,ראשית

.קיומהעלהגוללאתסותמתאינהזועובדה.מוחלטתשתיקהזכותלחשודים
בתיבפסיקתהשניםלאורךהוכרלחשודיםהמוחלטתהשתיקהזכותשלקיומה

השתיקהלזכותההצדקותשלהראוימיישומןנובעתאףזובזכותוהכרה,45המשפט

.להלןשנציגןכפי

משטרהבחקירתמוחלטתשתיקהלזכותההצדקות1.1

קיומהאתלהצדיקבעצמונוטהשרוןגלעדבפרשתהעליוןהמשפטשביתנראה

ביישוםמעיוןלהסיקניתןזאת.בחקירהלחשוד,הוורבלית,השתיקהזכותשל
זכותשלקיומההצדקתביןאורהשופטשנקטוההבחנההזכותשלהרציונלים

זכות,אכן.מסמכיםלגבישתיקהזכותשלהצדקתה-איכנגד,ורבליתשתיקה
:המשפטביתעמדשעליהםמהטעמים,היתרבין,מוצדקתבחקירהלחשודשתיקה

נוכחותללאחוקריומולאללבדוניצבהחשודהמשטרתיתשבחקירההעובדה

מצדפסוליםאמצעיםנקיטתבעקבותשתיגבהשוואמהודאתהחשש;דינועורך
והרצוןהראיהשלמהימנותהאחרההתחקותביכולתהקושי,החוקרתהרשות
.46החשודעלעשהחובתמהטלתלהימנע
אתלבחוןישוככזה,מטבעואינקוויזיטוריהנוהמשטרתיתהחקירהשלב
זכות.לחשודמרביתהגנהתבטיחאשרבדרךבחקירההשתיקהזכותשלהיקפה

.מטבעההאינקוויזיטוריתהמשטרתיתבחקירההנעוץאדברסרייסודהיאהשתיקה
נוכחבעיקר,האינקוויזיטורימאופייהחלקהחקירהגםאיבדההאחרונותבשנים
להיוועצותהזכאותהרחבתכגון,ולנאשמיםלחשודיםמסגרתבזכויותההכרה
,48המעצרעילותוהקשחתבהקדםשופטבפנימובאלהיותהאפשרות.י4דיןבעורך
.לשקיפותן49להביאוכךמסוימותחקירותובאודיובווידיאולהקליטהחיובגםכמו

,החוקרתהרשותשל"המשחיתכוחה"מהחששאתמקטינותאמנםאלוזכויות
פעולתואופןעללהשפיעהיכולמובהקאינקוויזיטוריאופילחקירהזאתבכלאולם
.החשוד50של
.שםהמובאותוההפניות9הערהלעיל,חוגלהפרשת45
.759'בע,1הערהלעיל,שרוןגלעדפרשת46
.("הציבוריתהסנגוריהחוק":להלן)1996-ו"תשנ,הציבוריתהסנגוריהחיקראוזהבעניין47
:להלן)1996-ו"תשנ,(מעצרים-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרחוקראוזהבעניין48

.("החדשהמעצריםחוק"
כלליםקובעאשר,2002-ב"תשס,(חשודיםחקירת)הפליליהדיןסדרחוקנחקקלאחרונה49

בתחנתלחקירההעדפהמתן,(2'ס)החשודבשפתלחקורחיוב:לרבותחשודיםחקירותלגבי
הקבועשהעונשבעברהחקירהכלשל-וידיאו-חזותיתיעודוחיוב(3'ס)המשטרה

חומרתלאורנדחתההחוקתחילתכילצייןחשוב.(7'ס)ומעלהמאסרשנותעשרהנובצדה
.חקיקתומיוםשניםכארבעתהיההוראותיותחולתוהשלמתהעברות

גרוס'עראוכן;736(1)נאר"פ,עמידאל'ני"מ97/4342פ"בדנדורנרהשופטתדבריראו50
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הן,שוואלהודאותלהביאיכולהלחשודיםמוחלטתשתיקהבזכותהכרה-אי
רציונלייםמניעיםעקבוהן51עצמובחשודהקשורותרציונליותלאסיבותעקב

בשלבכי,תקווהמתוך,ביצעשלאעברהבביצועלהודותהחשודיעדיףשלפיהם
.ניטרלישופטבפנייעמודכאשרהמעוותאת"לתקן"האפשרותלותינתןהמשפט

,חשודיםעל"השאהאמצעי"להפעילהפיתוייגברשתיקהזכותבהיעדר
,לדעתנו,נובעזהחשש.לחוקרהחשודביןהחיכוךלהגברתלהביאעלולוהדבר

ניתןאשר,כוזבתלעתים,גרסהלמסורחשודיחייבהחיסיוןשביטולמהעובדה
התסכולהרגשתאתלהגביריכולזהמצב.העברהמזירתבראיותלהזימהיהיה
,הכיבלאו,האינקוויזיטורייםהיחסיםוהגברתהחוקרהגוףאצלהאוניםוחוסר
הגרסהאתלהפריךכליםיהיושלמשטרהייתכןמחר.המשטרתיתהחקירהשל

ויוסיף,העברהבביצועלהודותבסירובויעמודהרציונליהחשודומאידךהשקרית
.בשקריםעצמואתלסבך

את"לחקות",העברהאתבפועלביצעאשר,לחשודיאפשרהזכותביטול
שניהם,יוםשלשבסופוכךידיעל,העברהאתביצעלאאשרהחשודשלתשובתו
חפיםלהרשעתהסיכוייגברזובדרך."עשיתילא"-הגרסהאותהאתימסרו
.52החשודיםסוגישניביןהגבולותטשטושעקבמפשע

הפללהמפניהחיסיוןשלהיותובדברהקלאסיתהטענהנשמעתעדייןאמנם
.53כךבשלהחיסיוןשללביטולוהקוראיםויש,האמתגילוימפנימכשולעצמית
הפללהמפניהחיסיוןביטולכילשערניתןשבהםמצביםשייתכנואף,לדעתנואולם

בחקרלסייעובכךבביצועהלהודותהעברהאתשביצעהחשודאתיביאעצמית
,זהמסוגלהתרחשותלצפותנאיביותאךזותהיהרביםבמקריםכינראה,האמת
.זובאסטרטגיה,הנראהככל,יבחרלארציונלישחשודהמרכזיהטעםמןוזאת

"?לקידמההנאורהאדםשלבמאבקודרךציץהאומנם-עצמיתהפללהמפניהחיסיון"
הפללהמפניחיסיוןעלביקורתידיוןמוצגזהבמאמר.167(ט"תשמ)זמשפטמחקרי
.92(ד"תשל)כסהפרקליט"עצמיתמהפללהוהחיסיוןחשודחקירת"ליבאי'ד;עצמית

.3(א"תשס)54הסנגור"רציונליותשוואהודאות"קובו'עראוזהבעניין51
,(פורסםלא)הראשיהצבאיהתובע'נמילשטיןט"ורבמרסינוסמל02/126/עראוזהבעניין52

~-וSeidraalwשלבמאמרםשהוצעהרציונליושםשם,13(1)2004צבאיתקרין

Stein

ם.7.:
Game-Theoreticתט00תת1(:גSilence Helps The0זStein "The ffight.4)4Seidmann

8,Therefore":431(2000).Harv. ] Rev114"The Fifth Amendment Privilege,0Analysis

silence, whenever

I

the:

prosecution

88ratherשת1

I

guilty~ת11851, defendant WOUId

:

seek

I

:

refuge

15such option because she0%interrogated suspect has8)ע.refute her lies easily01%collld

know01תlargely unaware of the evldence thus far gathered by the police, and she does

,silence0)the fiJ
~

re . Hence, the right

I

whatת1

~

evidence against her the:

police

::

mightobtain

ev~dentiary privilege against adverse inferences, would be considerably401חthe formתו

duringש custodial interrogation than8=17diverting suspects fiomשmore successful

trial)8divetting".6,15(81ק.491 defendants iom perjuriously testifying.
עיוני"בישראלהמשפטבביתהשולטמושבעיםחבראועירוםהמלך"שטרוזמן'אראו53

Bentha~n;175(ח"תשמ)יגמשפט Rational ofludiczal Evidence - Specially Applied.3
.Colorado.ו(1995) vol10104ש])English Practice0,.
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שלמשאביוביןאיזוןלידילהביאמחייבתההשודכלפיההגינותתחושתגם
החוקרתהרשותעומדתהמתרסשלהאחדמהצד.החשודשללאלוהחוקרהגוף
ידיעלהמתוקצבת,המשטרה.האמתגילוילצורךכביריםאמצעיםבעלתשהנה

שלרבמספר,אנושימשאבהכוללמתקדםחקירהציודבעלתהיא,המדינה
יתרה.'וכותיעוד,בילוש,הקלטהציודכגוןטכנולוגייםמשאביםוכןחוקרים
גםאשר,העברהמזירתמדעיותראיותלאיסוףגוףעומדהמשטרהלרשות,מזאת
מודיעיןשלנרחבתמערכתעומדתאףלמשטרה.המדינהמתקציבממומןהוא

האמורכל.החשודאודותעלסמוימידעהמספקיםמשטרתייםומדובביםסמוי
בביקורשמקורו,זהמידע."מידע"מצויהחוקרהגוףברשותכימלמדלעיל
המתרסשלהשניהצדמן.מודיעיניותאומדעיותראיותבאיסוףאוהעברהבזירת
בפועלשביצעמיבידיאמנם.מוגבלמידעובעל54אמצעיםנטול,החשודעומד

לכמותובאשרמידענעדרהואאך,ביצועהלאופןבאשרמידעקייםהעברהאת
,החקירהמחומרהעתקיםאתלקבלהזכות.החוקרהגוףאצלהמידעשלולאיכותו

עד.האישוםכתבהגשתעםרקקמה,החוקרתברשותהמצויבמידעלהתעדכןוכך
שראויגורסיםאיננו.נגדו55שעומדהחומרמהולדעתזכאיאינוהחשודזהלמועד
במקרים,למשטרהשגםהפשוטהטעםמן,מוקדםכהבשלבזהבמידעלציידו
.החקירהשלהתקיןמהלכהאתלסכלעלולהחשיפתווכי,הדרושהמידעאין,רבים
.גרסהלמסורעליולכפותאין,לדעתנו,אולם

המקוראתמהווהוהוא,החוקרהגוףעליונותעלמלמד,לעילהמתוארהאיזוןחוסר

.האדםזכויותבמסגרתקבוצה-כתת,ונאשמיםחשודיםבזכויותלהכרההעיוני
.העברהאתבפועלשביצעוהיאשההנחהמישלבזכויותגםלהכירמוכןהמשפט
לטובתהעומדותזכויותבמגווןכיוםמכירההישראליהמשפטשיטתזובמסגרת
עורךידיעלמיוצגלהיותהזכות:הנןשביניהןהמרכזיותאשר,ונאשמיםחשודים

להיותוהזכות(56"כסףאיןחינם"ציבורילסנגורהזכותאףמסוימיםבמקרים)דין
אינןאלהזכויות.המעצרתמרגעשעותוארבעמעשריםיאוחרלאשופטבפנימובא

המוטחתלהאשמהולהשיבהמשטרהחוקריעםלהתעמתהצורךאתמהחשודמונעות
אלעצמולהכיןהמבקשלחשודמחסההנותןהיחידהמגןהיאהשתיקהזכות.בפניהם

.הצפוימשפטולקראתהגנתואתלהכיןגםכמו,ובראשונהבראש,החוקרהגוףמול
יעמודשבפניה"טרילמה"להבסיסאתמהווים,לעילשתוארוכפי,במידעהפערים

לחקירהעצמולחשוףוכךלשקר;עצמוולהפליללהודות:תבוטלהזכותאילוהחשוד

בעבודתלפגועיכולאיננוהוא,כספייםאמצעיםהחשודבידיישאםשאףלצייןחשוב54
אינםהכלכלייםשאמצעיוכך,"משפטמהלכישיבוש"עברתיהווההדברכיהמשטרה
.ההוקרהגוףלבץכינובאיזוןלומסייעים

.("הפליליהדיןסדרחוק":להלן)1982-ב"תשמ[משולבנוסח]הפליליהדיןסדרלחוק74'ס55
שלזכויותיואתלהשוותמטרהמתוךהעברייןשלהכלכליבמצבוכמובןמותניתזוזכות56

חוקשלהוראותיוראוזהבעניין.אמצעיםבעליחשודיםשללזכויותיהםאמצעיםחסרחשוד
.הציבוריתהסנגוריה

.החדשהמעצריםלחוק(א)29'ס57
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,מוגבלאצלוהמצוישהמידעהעובדהעקב,התחתונהעלכשידויותרחודרנית
עדותמתןבגיןלדיןלהעמידוואףאמתדובראינושהואלהוכיחיהיהניתןוככוה
יתרוןגםישהמוסריהטעםמןלבד.ביזיוןלעברתעצמולחשוףוכךלשתוק;שקר
שככלהטעםמןוזאת,"טרילמה"הבפניהחשודאתלהעמידהרצוןלחוסרמעשי
להודותמקרהבשוםיבחרלא,רציונליבאופןצעדיולכלכלהיודעחשוד,הנראה
.בעתידיוכהואויעומתולאששקריותקווהמתוךלשקריעדיףאלא,באשמה

משנהמקבל,פיובמוצאחמורנזקלעצמולגרוםאדםבחיובהקושי,לסיכום
החשודשלפיולמוצאמופניםהזרקוריםכלשבה,המשטרתיתהחקירהבעתתוקף
."עצמךעלקלוןהמט"-"עשיתמהספר"-

השתיקהזכותאתהמצדיק,ליברלי58-דמוקרטירציונלעלגםלהצביעניתן
חיץיצירתהמאפשרתכזכותהחיסיוןבהצדקתהתומך,זהרציונללאור.בחקירה

להשתנותהעשויים,שוניםאיזוניםבעריכתצורךקיים,החוקרתלרשותהאזרחבין
והנימוסהכבוד,האמוןיחסי.השתיקהזכותמתבקשתשבהןהשונותבסיטואציות

.שוניםמגורמיםמושפעיםלהיותיכוליםוהם,מוחלטיםאינםלאזרחהשלטוןשחב
הנטלמהו.הראייתיתהתשתיתמידתהנושימושנעשהשבוהמשמעותיהמדד
לצפותמוצדקשבוהשלבמהו?לאזרחלפנייתהעוברהמדינהרשויותעלהמוטל
מלמדנוהפליליההליךעלזהרציונלשליישומו?לבוסגוראתלפתוחמהאזרח
.הרשותלדרישותייענהשהאזרחהציפייהגדלהכך,יותרחזקהשהראיהשככל

ורק,הפליליההליךכלללעומתהחקירההליךאתמייחדמהאפואלבחוןעלינו
האזרחמןלדרושהרשותשליכולתההצדקתעלמשפיעזהייחודכיצדלבחוןאז

,המקריםבמרבית,ונובעביסודוערכיהנוזהאיזון.שברשותובמידעשיציירה
,שניתןכמהעד,ננסהאנואולם.האיזוןמבצעשלהסובייקטיביתמהשקפתו

שלאהאזרחשלזכותומחד:הנוגדיםהאינטרסיםביןהראויהאיזוןאתלקבוע

-מעשיהןאתתחילהשיצדיקומבליהחוקאכיפתרשויותידיעלמוטרדלהיות
,ומנגד-דמוקרטיתבמדינהלאזרחהשלטוןשחבהאמוןמחובתהנובעתזכות
להעמידם,עליהןהעובריםאתלאתר,עברותלחקורהמדינהשלוחובתהזכותה
.אובייקטיבייםבכליםהדיןאתעמםולמצותלדין

כהבשלב.החשודשלהשתיקהבזכותרחבהלהכרהמובילזהרציונל,לדעתנו

שיפוטיתנבחנוטרםהקיימותוהראיותממששלראיותעדייןאיןשבו,מוקדם

אתלכאורהלהוכיחחובהמוטלתהמדינהעל,תלויובלתימקצועישופטבידי
תשובותוייתןפעולהעמהשישתףממנולדרושתוכלבטרםהחשודשלאשמתו

מכרעתחשיבותקיימתשיפוטיבהליךובחינתןראיותשללקיומן.לשאלותיה
.59האשמהעללהשיבהחשודשל"חובתו"עלהמשפיעה

.55'בע,40הערהלעיל,רוטקופףראוזהברציונללדיון58
העקרוניתבהכרעההמשפטביתישותףשבומשפטימשטריצירתידיעלזהקושילעקוףניתן59

הראיתיהבסיסאתלבחוןהמשפטביתאתיחייבשכזהמשטר.להשיבהחשודאתלחייבאם
.השתיקהוכותאתממנולשלולראויאםלקבועובהתאםהחשודנגדהגולמי
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בשלב,החשודשל"ורגשותיומחשבותיו"עלהגנהמחייבהחירותאלמנטגם

בחיובו,כןעליתר.כלפיוראיותנאספוטרםשבוהפליליההליךשלמוקדםכה
חשודיםלהטרדתהחששמןיש,מוקדםכהבשלבפעולהלשתףהחשודשל
ולתחקרםאקראייםחשודיםלהעמידיעדיפוהחוקאכיפתרשויות;"צידמסעות"ו

"פינותלעגל"התמריץיגדל,הפחותשלכלאולכאורהשביצעועברותבדבר
מראשמוגדרחשדשקייםמבליתיעשהלאזרחהפנייה.המיוחלתלהודאהבדרך
.ראיותלצודניסיוןמתוךאלא

,זהבשלב,לסגתצריךלדיןולהעמידםחשודיםלאתרהמדינהשלהאינטרס
הרשותידיעלמוטרדלהיותשלא,שלוהלגיטימיתוהציפייההאדםשלמחירותו

יחסלקבועיש,כאמור,לפיכך.פועלועלוחשבוןדיןבמתןמחויבלהיותולא
ככל-לאזרחלפנייההצדקהשלקיומהלביןוחוזקןראיותשלקיומןביןישיר

.הרשותלדרישותייענהשהאזרחהציפייהגדלהכך,יותרחזקהשהראיה
המשווההמשפטשלבגישתוגםביטויואתמוצאאלהרציונליםשליישומם
המשפט.השתיקהזכותלביןעצמיתהפללהמפניהחיסיוןביןהיחסלשאלת

,עצמיתהפללהמפנילחיסיוןהשתיקהזכותביןההבחנהאתירשהישראלי
מהתיקוןהנובעתהחוקתיתההגנההברית-בארצות.האנגלי60המשפטמשיטת
רחבה,והנאשםהחשוד-הפליליההליךבנשואדנהשהיאככל,לחוקההחמישי

במלאכתלסייעמחייבושהדיןכמינתפסרגילעד.לעדהניתנתמההגנהיותר
חובתו.שיחפוץככלמיםפיולמלאהזכותלותעמודלאולפיכך,האמתחשיפת
למסורשלאהזכותלותעמודאך,והמשפטהחקירהרשויותעםפעולהלשתףתהיה
והנאשםהחשודזאתלעומת.י6פליליתאשמהסכנתבפנילהעמידוהיכוליםדברים

ואףהמשטרהבחקירתלשתוקרצונםעלולהצהירמיםפיהםלמלאלבחוררשאים
.62במשפטםהדוכןעלכלללעלותשלאהאולטימטיביתבפריבילגיהלזכות

רטר'שהצהעובדהאףעל.לחשודשתיקהזכותמעניקהואאףהקנדיהמשפט

המתייחסתהוראהכלבוואין,ולנאשמיםלעדיםרקמפורשתהגנהמעניקהקנרי
המשפטביתקבע-ולעצוריםלמעוכבים,לחשודים-משפטיהטרוםלשלב
הבסיסימהצדקחלקהנה,משפטיהטרוםבשלב,השתיקהשזכותבקנדההעליון

)Fundamental Justice(1שלכנגזרת,63הקנדירטר'לצ7סעיףלהגנתראויהוכבזך
.לחירות64הזכות

6019(1998,.ed204,Silence (Hants0!Easton The Casefor the Right.5.
כללילחיסיוןלטעוןזכאיהואואין,חלקיבאופןהעדעלמגןעצמיתהפללהמפניהחיסיון61

Allenץu.s478.IIIinois.364(1986);ן,Riverאל(coץ:ראוזהבעניין.פרטניאלא

(1999.Cir*6)40834182ו,u. s.

v

. Gibbs;(1987.Cir*4)48424,1831,Stefanou.
62(1994.cir5ש)104034,141,u. s. , Rodrigues;(1971)222.u .s401,New York1.Harris

63liberty and,

Everyoneח11" has the right":75,

Rights

and freedoms'01Canadian Chater

accordance withתןbe deprived thereof except1001"the person and the right01secunty

"fundanaental justice01the principles(ר.ג-שליההדגשות.).
.1(.וHebert[1990]52.(ך.1(.64163,151

308



לרשותמסמכיםלמסורהחובהעל

כיהעובדהלמרותוזאת,באירופההאחרונותבשניםהוכרהאףהשתיקהזכות
.האדברסריתהשיטהנהוגהשבהןבמדינותדווקאהייתההזכותשלהתפתחותה

הזכותאתמבטיח,195065משנתואזרחאדםלזכויותהאירופיתלאמנה(1)6סעיף
השתיקהזכותאתבשטרסבורגהבינלאומיהדיןביתגזרשממנו"הוגןמשפט"ל

,כלשהיעדותאו,פרטיםלמסורהעותריםסירבוזובפרשה.Heaney66בפרשת
סירובם.בריטייםחייליםכמהנהרגושבולפיגועחשדכגיןאותםשעצרולשוטרים

מנוגדתמשתיקההנובעתפליליתעברהקביעת,לטענתם.עצמאיתעברהכדיעלה
לאוכיחלההשתיקהשזכותוקבעהעתירהאתקיבלהדיןבית.לאמנה6לסעיף
.חוקריולשאלותלהשיבשלאשבחרמינגדפליליתעברהלקבועניתן

מכיריםהמערביותהמשפטשיטותוהןלעילשהזכרנוהרציונליםהןכינראה
שהמשפטוראויהפליליההליךבנשואמדוברכאשרמוחלטתשתיקהבזכות

לכרסםעלולה"עיוןצריך"ביסודיתכהשאלההשארת.זובהכרהימשיךהישראלי
.ביותרנדרשתהכרתהשבהבסיטואציהדווקאהשתיקהבזכות

לחשודיםשתיקהזכותהיעדרטענתלביסוס"חשודאזהרתנוסח"בהמדינהשימוש2.1
היחסיתהשתיקהזכותכי,המדינהטענהשרוןגלעדבפרשתבסיכומיה,כאמור

שלאזכאיהחשודכימפורשותהקובעתבמעצרחשודאזהרתמאופןגםנובעת
,הסוגיהלבירורמאודחשובהעובדההמדינההשמיטהזובטענה.עצמולהפליל
אליקיםשלולהנחיותיולעמדתומוחלטבניגודעומדתאף,שהוצגהכפי,ועמדתה

.בהווההעליוןהמשפטביתושופטלשעברלממשלההמשפטיהיועץ,רובינשטיין
.באנגליה1912בשנתניתנואשר"השופטיםתקנות"בנקבעהחשודאזהרתנוסח
להשיבשלאזכותםבדבר,אמרתםגבייתטרם,חשודיםלהזהירשישקבעוהתקנות

בכמה,במועצההמלךלדבר46סימןדרךבישראלנקלטואלותקנות.האשמהעל

רשויות.כלשונן68התקנותנקלטושבוהצבאיהשיפוטבחוקואף,דין67פסקי
החשודכישהזהירומיהיו.שוניםבנוסחיםשימושלעתיםעשו,השונותהחקירה
דברלומרשלארשאיהחשודכישהזהירומיהיומנגד.דברלומרשלארשאי
לספקחייבהואכי,החשודבעיני,הרושםלהתקבלהיהיכולוכך,להפלילוהעלול
,מחד,שלפיוהקושיעללהצביעהיהניתן,כןכמו.להפלילוכדיבושאיןמידע
ייתכן,דבריאמרלאאם,ומאידך"דברלומרחייבהואאין"כימוזהרהיהחשוד

"הובטח"שאף,יוםשלשבסופוכך,בשתיקתוראייתישימושיעשוהמשפטשבתי
.לרועץלוהייתהששתיקתוהנאשםמצא,דברלומרחייבהואשאיןלו

651950.Human Rights and Fundamental Freedoms,0European Convention for Protection

69014)5-8457-4318-13D1C-24147]]6(1)[א(ק1://עיויץי.ט(ןמ.ט00.ח4ךלש/7ןמ80ז!5%0למ.art

(2006.1.30"0visited151ח)A/OEnglishAnglais .pdn91.
6697/34720E .C .H .R[2000]helandאHeaney(פרשת:להלןHeaney(.
.345הר"פ,מ"הי'נהדהודאל50/73פ"ע;13גד"פ,מ"הי'נהאדי49/21פ"עראוזהבעניין67
.1955-ו"תשט,הצבאיהשיפוטלחוק266-272'ס68
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קציןשלפגישהחובתמכילאשר,החדשהמעצריםחוקנחקק1996בשנת
שמיעת"הכותרתתחת(א)28בסעיף,קובעהחוק.מעצרוטרםאדםעםמשטרה
המשךעל,אדםשלמעצרועלהממונההקציןיחליטלא":כך"העצורטענות
בלי,ותנאיהגובהה,הערובהסוגאתיקבעולא,בערובהשחרורועלאומעצרו
אינוכישהזהירולאחר,דברואתלהשמיעהזדמנותאדםלאותותחילהשייתן
וכןנגדוראיהלשמשעשוישיאמרדברכלכי,להפלילוהעלולדברלומרחייב

שליההדגשה)"נגדוהראיותאתלחזקעשויהשאלותעלמלהשיבהימנעותוכי
כדיבהםשישדבריםמלומררקלהימנעהאדםרשאי,זהנוסחלאור.(.ר.ג-

,לעצורלהסבירהמחוקקשלרצונועלמלמדתהסעיףשלהסיפה.להפלילו69

זהפתרון.מלהעידהימנעותושלהמשפטיתהמשמעותאת,החקירהבשלבכבר
ברורשהנולהאמיןשקשה,זהניסוח.כשלעצמובעייתי,לעילשהוצגהלבעיה
מולאלכי,מזהירואךדברלומרחייבהואאיןכיברישהקובע,החשודיםלכל

."הראיותחיזוק"חרבתלויה,החובההיעדר
,רובינשטייןאליקים,הקודםלממשלההמשפטיהיועץזימן1997דצמברבחודש

.70האזהרהנוסחהאחרתבדברלדיון,בישראלהשונותהחקירהרשויותנציגיאת
יצאהובסיכומו,שוניםאזהרהבנוסחימהשימושהנובעיםהקשייםהוצגובדיון
,החקירהרשויותבכל,חשודיםלענייןהאזהרהנוסחיכלאתלאחד,מוסכמתהנחיה
;דברלומרת/חייבה/אתאין":71הבאהנוסחאתשתחייבחוקבהצעתולתמוך

אתלחזקעשויהלשאלותמלהשיבהמנעות;נגדךראיהלשמשעשויי/שתאמרכל
."נגדךהראיות
,החדשהמעצריםבחוקשנקבעהאזהרהלנוסחהמתנגדתדעההובעהזהבדיון
זכותהגדרת)הקלאסיתלאזהרהלחזוריש":כיהנוכחיםכלדעתעלוהוסכם
החוקבהצעתולתמוך,במעצריםגם(עצמיתמהפללהלהמנעזכותולאשתיקה
לראיותחיזוקלשמשעלולהחשודששתיקתהאזהרהאתגםבהלכלולאך,בענין

.(.ר.ג-שליההדגשה)"לחובתו
היועץשל,מוסכמת,בהנחיההאזהרהנוסחמוסדרשכיוםלומרניתן,לסיכום

מפניחיסיוןרקולא,שתיקהזכותלועומדתכילחשודהמורה,לממשלההמשפטי
הראיותאתלחזקעשויהמלהעידהימנעותוכיאותוומזהירה,עצמיתהפללה
הנוסחוזהו"מחשודאמרהגביית"טופסעלהמודפסהנוסחהיאזואזהרה.נגדו

.שרוןגלעדהוזהרשלפיו

26'סראו."דברלומרשלא"זכותלחשודלהעניקהוצעהחוקבהצעתכילצייןהמקוםכאן69

1995-ה"תשנ,(ושחרורמעצר,עיכוב-אכיפהסמכויות)הפליליהדיןסדרחוקלהצעת

.316ח"ה
הדיוןסיכוםממסמךעותק.1997.12.7ביוםלממשלההמשפטיהיועץבלשכתנערךהדיון70

1977.12.15מיום,"ונחקריםלחשודיםהאזהרהנוסח:בנושאדיוןסיכום"הכותרתאתהנושא

.במערכתשמור
.3'בע,שם71
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העליוןהמשפטביתאתליידעלנכוןהמדינהראתהלאשבסיכומיההעובדה
מתווהאחדמצדהכיצד.בעינינותמוההשכזוהנחיהשלויישומהקיומהעל

בזכותהמכירההגישהאתלאמץיששלפיהמדיניותלממשלההמשפטיהיועץ
?זומהנחיהמתעלםלוהכפוףהצוותומאידךמוחלטתשתיקה

כעשייתחשודיםעלהראיותלפקודת47סעיףהוראותאתלהחילראויהאם.2
?עברה

לפקודת47סעיףהוראותאתהחילכאשרהעליוןהמשפטביתשגה,לדעתנו
קרי,"אדם"עלהסעיףחל,לשונולאור,אמנם.בחקירהלחשודיםבנוגעהראיות

ראיהלמסורשלאזכאימהםאחדכל.ועדנאשם,חשודביןמבחיןאינוהדין
לעשותרשאימהםאחדכלכיהואהנכוןפירושואולם.להפלילוכדיבהשיש

,מואשםלהיותעשויאומואשםהואשבואחרלמשפטבנוגעבחיסיוןשימוש

.העברהבעשייתהחשודעללהחילוואין
פלילייםבמשפטיםלהעידלעדיםתמריץלהוותהיאהסעיףשלהעיקריתמטרתו

מהסעיףמשתמעתכוונהכלואין,פלילית72בעברהעצמםיסבכושמאחששללא
כדיןויושמההוצעהזוהבחנה.הואבמשפטונאשםעלאובחקירהחשודעללחול
עדשהיהאדם.7'המחוזיהמשפטבביתבפרשהבדיוןטימןשליהשופטידיעל

.ולהעיד74לבוא,החוקאכיפתרשויותידיעללכךנתבקשאם,חייבלעברה
היאזומטרה.במשפטהאמתלבירורבחשיבותהטמוןלהעידהחובהמקור

משפטמערכתליצירתחשובוקידומה,כולוהפליליההליךבבסיסהעומדת
העיקריהמגןהואעצמיתהפללהמפניהחיסיון.הציבורלאמוןהזוכה,צודקת
כדיבהשיששאלהשיישאלאימתכל"עצמיתהגנה"לצורךהעדבידיהקיים

לבירורממשיתתרומהלתרוםיכוליםשהיורביםעדים,החיסיוןללא.להפלילו
אפילו,שעברועברהמגילויחששםעקבכלליעידולא,פלוניבמשפטהאמת
נובעחשודיםעלהראיותלפקודת47סעיףבהחלתהקושי.זוטאעברהזוהייתה

ובהיעדר,עדיםשלבמסווהבמשטרהלחקירהיזומנורביםשחשודיםמהחשש

72,Constitutional ..

Affectation

115:McNaughton '"The

I

:

privilege

.:

Against

: Self-Incrimination.7.ז

.Police sci1C~im. ], Criminology151"Raison d 'Etre and Miscellaneous Implications

143.138(1960).
מתייחסהראיותלפקודת47סעיף":הדיןלפסק12בפסקה,34הערהלעיל,שרוןגלעדפ"ע73

במשפטנאשםלהיותעשויאו,נאשםהואאםאפילו,שלובמשפטושלאעדשללחקירה
מהוראותמתבקשתזומסקנה.עצמושלובמשפטונאשםשלחקירתועלחלואיננו,אחר
הדיןסדרלחוק161סעיףעםביחדנקרא47כשסעיףובמיוחד,הראיותלפקודת(ג)47סעיף

.(.ר.ג-שליההדגשות)"1982-כ"תשמ,[משולסנוסח]הפלילי
מהווהשהיאהעובדהעקב,היתרבין,מעמיקלמחקרהיאאףראויהלהעידהחובהשאלת74

האדםכבוד:יסוד-חוקלנוכחכיוםאםהיאשאלה."עצמילסיכוןהאדםהכרחת"בפועל
73'סהוראתבישראל.להפלילוכדיבדבראיןכאשר,להעידאדםעללכפותניתןוחירותו

הדרךואתלהתייצבהחובהאתקובעת1984-ד"תשמ,[משולבנוסח]המשפטבתילחוק
.זהחיובלאכוף
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חיזוק.עצמםלהפליל,הפליליהדיןאכיפתמערכתידיעל"יאולצו"שתיקהזכות
חשודשהואמיעללחולאמוראינוהראיותלפקודת47שסעיףלטענהמשמעותי
המשפטביתשלסמכותושאלתאתהמעלה,(ב)קטןבסעיףמצויעברהבעשיית
שלניסוחונוכחבעיקר,ליבוןדרושהזוסוגיה.מפלילהראיהמסירתלכפות
למסורשלאהעדשלבקשתואתלדחותהסעיףמאפשר,מילוליתמבחינה.הסעיף
הראיהלגבי"שימושחיסיון"מתןהנהזודחייהשלהמשפטיתהתוצאה.ראיה

מטרתכאשרעברהבעשייתלחשוד"שימושחיסיון"ליחןישטעםמה.שנמסרה
המשפטביתשלהסמכותקמהואימתי?נגדומפלילותראיותלאתרהנההחקירה
העדאתלחייבאםדעתשיקולהמשפטלביתהאם?העדשלבקשתואתלדחות
מוסמך,להפלילוכדיבראיהשאיןסבראםרקשמאאומפלילהראיהלמסור
הנכונההיאהראשונההפרשנותאם?זובסמכותשימושלעשותהמשפטבית

מכןולאחרמפלילהראיהמסירתלכפות,דעתבשיקול,סמכותישהמשפטולבית

שהחיסיוןלומרניתן,ראיהאותהמפני"שימושחיסיון",דעתבשיקול,להעניק

,זאתלעומת,אם.מפלילותראיותמסירתמפניממשיתהגנהמעניקואינויחסיהנו
בעדותכי,בדיעבד,המשפטלביתיתברראםאזי,הנכונההיאהשנייההפרשנות

מפני"שימושחיסיון"(המשפטביתולא)הדיןמעניק,להפלילכדייששכפה

.העדשלהעתידיבמשפטוהראיהאותה
לאאחרת,75השנייההגישהאתדווקאלאמץהייתההמחוקקכוונת,לדעתנו

מלמדשהכתובכפי,מפלילותראיותמלמסורלהימנעזכותמעניקהמחוקקהיה
פרקתחתמצוי47סעיף,מכךיתרה."...למסורחייבאדםאין"כי(א)47בסעיף

בלתימהחסיונותחלק.החסויותהראיותתחוםבכלהעוסקהראיותלפקודת'ג
המשפטלביתסמכותהעניקהמחוקקכאשר.להסרהניתניםוחלקםלהסרהניתנים
לצורךהראויהאיזוןאתהתווהואףבמפורשכןעשהכיניכר,חיסיוןלהסיר

להסירהמשפטביתסמכותלענייןשותקהמחוקקכאשר,מנגד.החיסיון76הסרת
סמכותכלמעניקאינוהראיותלפקודת47סעיף.מוחלט77בחיסיוןמדובר,חיסיון

.לפרשולדעתנוישוכך,החיסיוןאתלהסירהמשפטלביתדעתשבשיקול
הסמכותאתבהשאירה,הראשונההפרשנותדווקאאומצהשרוןגלעדבפרשת

חיסיון"הענקתתוך,המפלילההראיהמסירתאתהעדעללכפותהמשפטביתבידי

יכפהמתיקובעאינוזהסעיףכינכון":(ט"תשמ)המדינהעדגרוס'עראודומהלפרשנות75
זהסעיףלפרשדווקאייטוהמשפט-שבתייתכן[...]העדותמתןאתהעדעלהמשפטבית

המחוקקכוונתעלמלמדים(ב)קטןלסעיףוהרישא(א)קטןשסעיףכלומר,מצמצםפירוש
באותםשאיןהמשפטביתסבראםורק,להפלילוהעשוייהעדותמסירתעדעללכפותשאין
עצמוהפלילהואאמנםכיהתבררובדיעבדעדותמסירתעליוכפהולכןלהפלילוכדידברים

שנחשפהעובדהבאותההשימושאיסורידיעלהדבריםאתומתקן(ב)קטןלסעיףהסיפאבא
.220'בע,שם."לושיוחסההעבירהמיסודותיסודגםשהוא

.הראיותלפקודת50א,44,45,49,50'סהוראותראו76
.הראיותלפקודת47,48,51'סהוראותראו77
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חיסיון"ליחןשהסמכותהמשפטביתמוסיףהזהירותלמען.78זולראיה"שימוש
העובדה.החוקרת79לרשותולאהמשפטלביתורקאךמוקניתמסמךלגבי"שימוש
לא-עברותבביצועחשוד-"הפליליההליךנשוא"בגדרהיהשרוןשגלעד

.הראיותלפקודת47בסעיףהשימושאתהמשפטמביתמנעה
עולהאינה,שרוןגלעדבפרשתהעליוןהמשפטביתשנקטהפרשנות,לדעתנו

ביןכראוימאזנתאיננהואףהגאיותלפקודת47סעיףהוראותעםאחדבקנה
מתעלםהמשפטבית.עצמיתהפללהמפניהחיסיוןלביןהאמתלחקרלהגיעהרצון

עלרקהחלהמצומצמתכחסינות,בישראל,פורש"שימושחיסיון"שמהעובדה
לעשותהחקירהרשויותמצדמניעהכלאין.שהתקבלהבראיההישירהשימוש
להעמדתובסיסשישמשואחרותקבילותראיותאיתורלצורךבראיהשימוש
מן,יתממשלא"האמתחקר"שלשהאינטרסייתכן,שכזהבמקרה.עדשללדין

אתלמסורלסרביעדיףהחסינותשלהמוגבלהיקפהעלביודעו,שהעדהטעם
ללמודשניתן,מאידך,ייתכן.תהיינהאשרתהיינה,סירובובתוצאותולשאתהראיה
הכללאימוץתהיהותוצאתו,החסינותלהיקףבאשרהגישהשינויעלהדיןמפסק

.80שהתקבלהבראיהעקיףאוישירשימושהאוסרהאמריקני
הדיןשמעניקההגנההיקףלביןשלעילהשאלהביןהדוקקשרקיים,כאמור

שללדיןוהעמדהחקירהלצורך,עקיףבאופןובפרותיהבראיהשימושמפני
.זולשאלהבישראלהפסיקהשלביחסהלדוןכעתנפנה.מוסרה

ובפרותיהבראיה"עקיף"שימושלעשותהיכולת-ההגנההיקף.ו

כפי,הראיותלפקודת47בסעיףהקבועהבקונסטרוקציההטמון,נוסףקושי
עשיית,לכאורה,פוסלאינושהסעיףבעובדהנעוץ,שרוןגלעדבפרשתשפורש
שהושגואחרותראיות-בפירותיהושימוששנמסרהבראיה"עקיף"שימוש

המשפטביתידיעלמחויבפלוני:אמוריםדבריםבמה.הראיהחשיפתאגב
,לימים.בצוותאעברהביצעוואלמוניהואכימספרובעדותו,אלמונינגדלהעיד
משמע,"הראיהתוגשלא"שקובעתהדיןהוראת,פלונינגדאישוםכתבכשיוגש

בגיןאדםאותושללדיןהעמדהמפניחסינותאיןאך,הודאתו/עדותותוגשלא
לעשותניתןשלאדרישהלמצעראו,בכפייההמשפטביתבפנישחשףהעברה
היאהודאתו,יוםשלבסופו.שנמסרההראיהמתוךאליהןשהגיעובראיותשימוש

.עברהבעשייתבוחושדיםכללהיולאבלעדיהשהרי,להפללתושהביאה
סעיףלהוראתבנוגע,במישרין,נדוןלא,לעילשהוצגהקושי,ידיעתנולמיטב

רומזהעליוןהמשפטשכיתלצייןהמקוםכאן.765'בע,1הערהלעיל,שרוןגלעדפרשת78
שמקריאתאלא,750,764(3)נאד"פ,לוי'גחכמי95/5836ץ"בבגשנקבעהבהלכהשמדובר

.כהן-שטרסברגהשופטתשלאגבבהערתהיותרלכלמדוברכיניכרהדיןפסק
.765'בע,1הערהלעיל,שרוןגלעדפרשת79
.'ובפרקלהלןדיוןראו80

313ז"תשסןא"יהמשפט



רוטקופףגיא

,דומהבשאלהדןהעליוןהמשפטביתאולם.בישראלהעליוןהמשפטבבית(ב)47
."הבנקאיםמשפט"לכינויזכתהאשר,הבנקיםמניותויסותבעניין,יפתבפרשת
הוראותלבין(ב)47סעיףהוראותביןשווהגזרהלוין'דהשופטגוזרזובפרשה
שאלת,המשפטביתבפנילדיוןעמדהזהבעניין.81חקירהועדותלחוק14סעיף

חקירהועדתשלעבודתהכדיתוךשהושגבחומרלעשותניתןאשרהשימוש
המשטרהחוקריפעולתשלחוקיותהסביבנסבהדיון.פליליבמשפטקבילהכראיה

לחקורנתמנתהאשר,בייסקיהשופטועדתשאספהבחומרשעשוהנרחבבשימוש
השימושכי,הייתההמערעריםטענת.1983שנתשלהבורסהלמפולתהסיבותאת

להגןשמטרתוחקירהועדותלחוק14בסעיףלקבועמנוגדהיהבחומרנעשהאשר
קבעהטענהאתבדחותו.המשפטלבית"אמת"שבמסירת"הסיכון"מפניהעדעל
בדבריוישירשימושיעשהלאלפיהמצומצמתבהגנההמדובר":המשפטתבית
שלמפיושנאסףהמידעבעקבותחקירהלקייםמניעהאיןאולםלחובתוהעדשל
הראיותפי-עללדיןולהעמידו,יותרמאוחרבשלבנאשםלהיותהפךאפילו,עד

,החקירהמועדתהודעותלקרואלתביעהמותר,לפיכך.העדותבמסגרתשיושגו
להפוךלהאסוראך,לחקירהתשתיתהכנתלצורךבהודעותלהשתמשלהמותר
.(.ר.ג-שליההדגשה)"לראיהההודעהאת

,המשפטביתהגיעשאליההתוצאהעםלהסכיםלנושקשהבלבדזולא
סעיףהוראתלביןזהכללביןהמשפטביתשעשהההקבלהכילנושנראהאלא

,פעולהשיתוףכופהאינוחקירהועדותחוק.במקומהאינה,הראיותלפקודת(ב)47
לפקודת(ב)47בסעיף,זאתלעומת.83עצמולהפלילשלאזכאיהוועדהבפניוהנחקר
אדםעללכפות,שרוןגלעדבפרשתהפרשנותלאור,המשפטביתרשאיהראיות
לבדוזהמטעם,לפיכך.נגדותשמשלאשהראיה"הבטחה"מתוךגרסהלמסור
שבסעיף"הראיהתוגשלא"למונחיותררחבהפרשנותלהעניקשישלנונראה

.החסיונותבהיקףמצויהסעיפיםביןלהבחנהנוסףמקור.הראיותלפקודת(ב)47
הטעםמן,חקירהבוועדתשנאספועדויותעלכלליחיסיוןקובעחקירהועדותחוק

ללא,העדויותכלעלחלזהחיסיון.האמתלחקרהגעההיאהעיקריתשמטרתה
שימושלעשותיהיהשניתןהדברטבעיאךשכזהדבריםבמצב.הכללמןיוצא

היכולתמשמעותיתבצורהתקטן,כןייעשהלאשאםכיוון,הראיותשלבפרותיהן
תכליתו,נקודתימאודעצמיתהפללהמפניהחיסיון,מאידך.חיצוניותראיותלאתר
שלמרחיבפירושלאמץניתן,לפיכך.עדותשליותרצרבהיקףדןוהוא,שונה

.הכפויההעדותבפירותשימושמפניחסינותמתןכךואגבהחיסיון
יש,לעומקההראיותלפקודת(ב)47סעיףהוראתאתלבחוןשנוכלמנתעל
לביתמאפשר,שרוןגלעדבפרשתשפורשכפי,שהסעיףנכוחהלראותראשית

.494'בע,20הערהלעיל,יפתפרשת81
.495'בע,שם82
.חקירהועדותלחוק10'סראו83
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שלגבוההברמה,יכולהאשרגרסהלמסור,יורה-ודהפקסו-דה,לכפותהמשפט
,המצמצמתהפרשנות.מוסרהשלהעתידיתלהפללתוחוטקצהלהוות,הסתברות
-בלבדהמפלילהבעדותו-"ראיה"בשימושמפנירקמגןהסעיףשלפיה
רביםבמקריםואף,רשאיתתהאשהמשטרההעובדהעקבוזאת,מספקתאינה

שלבסופויביאואשר,הכפויבמידעשימושתוךשהושגו,ראיותלאתר,מסוגלת
.העתידיבמשפטלהפללתודבר

אתלבצעסירובומפניחששקיים,מחד:הבאבאופןצעדיויכלכלהנבוןהעד
,המשפטביתביזיוןבגיןענישהבסכנתאותויעמידאשר,המשפטביתהוראת
בהפללתו,החוקאכיפתלרשויותחוטקצהמתןמפניחששקיים,ומאידך

שחומרתככל:הבאהמהנוסחהתושפעהחשודשלבחירתו.בעברההעתידית
יטהכך,יותרגרולימהאשמהלהוכחתחיצוניותראיותלאתרוהסיכוי,העברה
ניתןזהדבריםבמצב.שקריתעדותבמתןאוהראיהמסירת-באילהסתכןהעד
אומפלילהעדותלמסורמאודמשמעותית"כפייה"הקייםבהסדרשישלומר

זכותולענייןמורידהאומעלהאינה,"רחוקה"הנהשההפללהוהעובדה,שקרית

.עצמואתלהפלילשלאהעדשל
העדאתלעודדהיאהראיותלפקודת(ב)47בסעיףהקבועהההוראהתכלית

ההוראה.להפללתודברשלבסופותביאשעדותושיחשושמבליאמתלהעיד

הפרשנותבאמצעותמושגתאינהזותכלית.כאחדואזרחיפלילימשפטעלחלה
.שרוןגלעדכפרשתהמשפטביתשנקטהמרחיבה
המדינהאינטרסשלברורההעדפהעלמצביעההמשפטביתשלהמוצאנקודת

ידיעל,האמתלחקרלהגיעניסיוןמתוך,חוקפורעילדיןלהעמידהציבוראו
שהעדכיוון,מוטעיתזומוצאנקודת,לעילשהצגנוכפי.מפלילהערותכפיית
ישלמדינהאם.לעילשתוארובמקריםפעולהלשתף,רובפיעל,יסרבהנבון

שתעניקראוי,אזרחיבמשפטהאמתאתלברראוהנאשםאתלהרשיעאינטרס

יעלה,המשפטביתידיעלשתאומץהיאזופרשנותאם.לעדותוכוללחיסיון
אתהעדיפהאשר,שרוןגלעדבפרשתהמשפטביתהחלטתעםאחדבקנההדבר

בהעניקהחשיפתהעללהורותהמשפטלביתדעתשיקולמתןתוךהראיהחשיפת

.לעד"שימושחיסיון"
מעגןהקנדירטר'לצ13סעיף.זובשאלההקנדיהמשפטעמדתמאודמעניינת

"אוטומטישימושחיסיון"בקבעועצמיתהפללהמפנילעדהניתנתההגנהאת
במקריםלמעט,עתידיפליליבהליךעדותומהגשת,שיפוטיבהליךהמעידלעד
להימנעלעדמאפשראינוהקנדירטר'הצ.סותרות84עדויותמתןאושקרעדותשל

אתלמסורמחויבהעד,הנכוןהואההפך.להפלילוכדיבהשישגרסהמלמסור

84witness who testifies)ע:Self-Crimination":3ן%.Canadian Charter

~

ofl:

Rights

and

:

freedoms

10given used50have any incriminating evidence10)סםany proceedings has the rightמן

prosecution for pe

~

jury or81מany other proceedings, except1מthat witness10810=104ת

"for the giving of

~

'

contradictory

evidence.
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בעדותושימושלעשותמהיכולת,אוטומטיתחסינותלעצמוקונההואאולם,הגרסה

שנוצרבקושיבקנדההעליוןהמשפטביתהכיר,עדותולפרותבאשר.בעתידנגדו
חיסיון"בלהכירישכיוקבע,13בסעיףהעדותלפרותההגנההיעדרבעקבות
מושגתהייתהשלאראיהלפסוללשופטומאפשרתרחבהההגנה."עקיףשימוש

.85העדשלהכפויהעדותובלעדי
רקמצטמצמתזכותו,אינפורמטיביבעדמדוברכאשר,האמריקניבמשפט
סקרHo&mn86בפרשת.פליליתאשמהבסכנתלהעמידוכדיבהםשישלעניינים

החיסיוןשללהיקפובנוגעהמרכזיותההלכותאתהפדרליהעליוןהמשפטבית
המשפטביתביזיוןבעברתהופמןשלהרשעתוסביבנסבהמקרה.לעדיםביחס
אשרגדולמושבעיםחברידיעלשנשאלמהשאלותלחלקלענותסירובועקב

קובעהמרכויות87ההלכותאתבסכמו.מאורגןפשעבענייניבדיקהכוועדתשימש
מוגבלתהעדעלעצמיתהפללהמפניהחיסיוןהגנתכי,)Clark(קלארקהשופט

נתונההסמכות.השופטמטעםמגננהאלאהעדבידחרבאינוהחיסיון.מאודעד

עליווזאת,העדאתלהפלילכדימסוימתבשאלהישאםלקבועהשופטבידי
אין,העדשלתשובתותהיהמהידיעהבהיעדר.עתידפניצופההואכאשרלעשות

קיים,בנוסף.88התשובהשלהמפלילמשקלהמהולדעתאפשרותכלהשופטבידי
בשרשרת([1ה1)חוטקצהתספקהעדשלתשובתואםמראשלדעתממשיקושי

חלקתהווהתשובתואםמראשלדעתניתןכיצד.הרשעתולצורךשיידרשוהראיות
?כנגדוכלשהןלראיותבאשרידיעהכלבאיןכלפיוהראיותמשרשרת

am:ראו85 of the opinion that the use of any1":451.S .C.R1[ן,111)1995ן"" theתגhave been obtained butfor the participation of the accused!0תevldence that col]ld

041render the10WOUld tendש4םconstruction of the evidence for the purposes of the

see1,this regard1ם.the burden of proof must be considered%811ם1ע[...]process unfair

8which the party claiming0!depart from the general Charter rule pursuant10reason0ת

should fall!1,balance of probabilities . Thus%00Charter breach must prove that breach

derivative evidence deserving of15demonstrate that proposed evidence0)the accused0)

have,8!ק.555 described." Ibid1the limited immunity protection(ר.ג-שליהדגשות.).
Ho~341ט.479.5(1951)86

~

inan " u. s(8א"פרשת:להלן

"
.(נסא

answers]ם87 that wouldשonly extends01ת~whe privilege afforded:487.אק,Ibid

federal criminal statute but likewise elnbraces8conviction under8themselves support

prosecute the0!the chain of evidence needed!ווע"
thoseםן which would Jiatnish

United,159.5.17340(1950).ט8! States1clasmant

for

afederal cnme

.

(Pabicia) Blau

instances where the witness has reasonable cause10confined68this protection Ifiust

365,362.5.7)244,United States.ץdirect answer. Masonםro apprehend danger'

yi

'
om

exonerated from answenng merely because)015מand cases cited. The witness,(1917)

115011of)0תdoes50-5ונaoing he wollld incriminate himself - Es5010he declares that

sayגו whether his silenceשfor the cou~i4,ן.establish the hazard of incrimination

requireפanswerש" himשand,(1951)367.U. S340,United States1Rogers4"7"5,ש

"clearly appears !" the court that he " mistaken(ר.ג-שליהדגשות.).
לטובתהכףאתיטוהאמתלחקרלרדתורצונוהשופטשלסקרנותושבומצבלתאראףניתן88

.תשובהבמתןהעדחיוב
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מנקודתההפללהחששאתלבדוקהשופטעל,לחיסיוןהעדשלזכאותובקביעת
לעמודסבירחששקייםהאם:השאלהעללענותולנסותעצמוהעדשלראותו

.העדותבעקבותפלילילמשפט
"להוציא"ניתןלאאולם,שאלותעללהשיבעדלחייבניתןפרקטיתמבחינה

המשפטביתבביזיוןלהסתכןומוכןפעולהלשתףהמסרבמעדבכוחהמידעאת
שאלהעללהשיבעדשלחיובו,בנוסף.החיובאףעלהשאלהעללהשיבולא

להפללההחששמפאת,להשיבשלאבקשתוחרף,המשפטביתמטעםשנשאל
עללומדהשופט.להפללתובפועליביאואכןשדבריוחששבחובוטומן,עצמית

חיסיון"דוקטרינתאתהולידזהקושי.הדבריםכשנאמרים,בדיעבדרק"טעותו"
שנאמרובדבריםראייתישימושייעשהלאהמשפטשביתמבטיחהאשר,"השימוש

.האמריקני90הפדרליבקודמצויזהמסוגחוקיתלהוראהביטוי.העד89ידיעל
שהעדותרקלא:רחבלכאורהנראההעדשלהכפויהלעדותובנוגעהשימושחיסיון
.מוגן,עדותאותהבאמצעותהושגאשרעקיףאוישירמידעכלאלא,מוגנת
במשפטולהעידיזומןאשר,פוטנציאלינאשםשלפיומצבלתארניתןזהבעניין
שלהאפשרותאתיחסוםוכךבעדותושימושמפניחיסיוןלקבליחפוץ,אחרשל

החוקאכיפתמרשויותמונעאינושימושחיסיוןמתןאולם.לדיןשלוהעמדתו
.לעדותחיצוניות,חלופיותבדרכיםהעדאותונגדמרשיעותראיותאללהגיע
אשרראיותאוראיהמהבאתרקהיאזוחסינות,לדיןמהעמדהלחסינותבניגוד
.העדשלמעדותוכתוצאההושגו

סעיףאתהברית-ארצותשלהעליוןהמשפטביתפירשKastiger91בפרשת
גדולמושבעיםחברבפנילהופיעהעותריםזומנוזובפרשה.הפדרלילקוד6002
ולפיכךעדותםאתלמסוריסרבושהעותריםמראשסברההמדינה.1971בשנת
העותריםסירבו,הצוחרף.עדותםעלראייתיתלחסינותצומועדמבעודהוציאו
כחיסיון,רחבאינוהראייתיהחיסיוןשלשהיקפוחששםעקבעדותםאתלמסור

.עצמםלהפלילשלאזכותםעללוותרמחויביםהםאיןולכן,עצמיתהפללהמפני

,שיפוטייםבאמצעיםזאתלעשותגיתןלא.חוקיתהוראהמכוחרקראייתיחיסיוןלהטילניתן89
u.605(1984):ראוזהבעניין,מסמיךדיןבהיעדר . s465,Doe1ן,].

5basisאprivilege:ראו90 of"0ת,witness refuses8Whenever":02%5.u.s .c18
proceeding before8תוtestify or provide other information0),against self-incrimination

the,0agency80(2),of the United States,]טנcouft or grand8(1)-10or ancillary

,committee of the ~wo Houses1"08נ,either House of Congress(3)United States, or
subcommittee of either House, and the person presiding over the80יcommittee8or

the witness may,6110order issued under this8תthe witness10proceeding communicates

;

privilege

against self-incrimination;5שthe basis ofl0ת

,

comply with the order10refuse001

testimony or other infowmtion compelled under the order (or any information0אbut

directly or indi,
"ctly derived ~vm such testimony or other information) may be usedfalse8pe

~

ury, giv~ng]1070560811008עexcept,שוס)any criminalמ!against the witness

"comply with the order101811188statement, or othenvise(ר.ג-שליההדגשות.).
.)Kastigerפרשת:להלן)Kastiger,(ן406,1ט.441.3(1972):ראו91
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רוטקופףגיא

המשפטביתביזיוןעקבלמאסרהמשפטביתאותםדןלהעידסירובםבעקבות

.נדחהוערעורם
התיקוןאתסותר,כפויהעדותהמאפשר,החוקכיהייתההעותריםשלטענתם

,שכזוסתירהאיןאםאףכיהעותריםטענולחלופין.בטלכךובשללחוקההחמישי
עצמיתהפללהמפניהחיסיוןשלמהיקפומצומצםהראיתיהחיסיוןשלהיקפו
לפרשהעותריםביקשו,טענותיהםלסיכום.ראויתחליףמהווההואאיןוככזה

Transactional(כוללניחיסיוןמעניקהואכאילוראייתיחיסיוןהמטילהחוקאת

Immunity(פאוולהשופט.הכפויההעדותעלולאהעברהעלהחל), (Powell

הגנההמעניקהרחבהחסינותהיאהשימושחסינותכיקבע,העתירהאתבדחותו

כלמצאלאהמשפטבית.בכפייההנמסרתבראיה,עקיףאוישיר,שימושמפני
חסינות.כוללניתחסינותכמעניקהחוקאתולפרשהעותריםלבקשתלהיעתרטעם

להעניקולאעצמיתהפללהמפנילחיסיון"ראויתחליף"לשמשאמורההשימוש

.המקורית92הזכותמןרחבהזכות
הפללתומפניהעדשלהחששאתלהקטיןהיאהשימושחסינותשלמטרתה
האינטרספניעלהאמתלחקרלהגיעהרשותהעדפתאתמבטאתוהיא,העצמית

עצמוולחשוףלהעידשלאהבררהנתונההעדבידי.פלילילדיןשבהעמדההצר
שמכונהמהביצירתהיאהפרשהשלחשיבותה.המשפטביתביזיוןלעברת

"Kastiger Hearing"שהביאוהראיותכילהוכיחהנטלאתהמדינהעלמטילאשר
שהוטלהכפויההעדותמכוחולא,תלויזבלתיעצמאיבאופןהושגו,להרשעה

."שימושחיסיון"עליה

92any criminal case of1תstatute

s

explicit proscription of the use760":453.81ק,Ibid

' testimony or other infonnation compelled under the order (or any information directly
or indirectly derived fiom such testimony or other information) ' " consonant with Fifth

5Amendmentן standards . We hold that such immunity from use and derivative use

15coextensive with the scope of the privilege against self-lncnnunahon, and therefore

grant of immunity8claim of the privilege . While8compel testimony over10sufficient

must,א0needת( afford protection commensurate with that afforded by the privilege

be broader. Transactional immunity, which accords full immunity from prosecution for

which the compelled testimony relates , affords the witness considerably0)the offense

broader protection than does the Fifh Amendment privilege . The privilege has never

115.cannot subsequently be prosecuted11rnean that one who invokes0)been construed

theשgive testimony leading10afford protection against being ' forced015ןsole concern

criminal acts . Immunity from the use of

compelled

[...]0)infliction of penalties affixed

evldence derived direcfly and indirectly therefiom, affords this85testimony, as well

prohibits the prosecutorial authorities from using the compelled testimony11.protection

the infliction of0)any respect, and % therefore insures that the testimony caruaot leadתו

"the witness0תpenalties[428ת6ס.
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לרשותמסמכיםלמסורהחובהעל

סיכום.ז

המשפטשביתהעובדהבעצםחשובהתרומהתרםשרוןגלעדבענייןהדיןפסק
הראויוביישומועצמיתהפללהנגדהעיקרוןבסוגייתיסודיותשאלותבחןהעליון
זכותלחשודלהעניקלהגנהראויההצדקהכלאין,אכן.השוניםטעמיולאור
מכוח"הודאתי"אלמנטכלוהנעדרכרשותוהנמצאקייםמסמךלמסורשלא
עללהצביעיהיהשניתןייתכן.עצמואתלהפלילשלאזכותואולשתיקהזכותו

הגנהלצורךלושעומדתהחפותוחזקתלפרטיותזכותוכגוןאחריםאינטרסים
.93אלומסמכיםמסירתעליחסית
תוכןלצקתועליו,משפטיריקבתוךפועלאינוהעליוןהמשפטבית,אכן

שהמשפטוהעובדה,זהצורך.קוהרנטיותעללשמורולנסותהחוקלהוראות

דיוןהמשפטלביתהכתיבהקודיפיקציההליךבתחילתנמצאהפליליהדיוני
ביטויואתמוצאשהואכפי,עצמיתהפללהמפניבחיסיון,מיותר,ולטעמנו,ארוך
אינההסעיףשלהראויהשפרשנותוגורסיםאנו.הראיותלפקודת47בסעיף

תפתח,שכזופרשנות.הואבמשפטוהפליליההליךנשואעלהחלתומצדיקה
הענקתתוךמפלילההודאהמסירתחשודעללכפותגםלרשויותהפתחאת

.בסעיףהקבוע"ראיה"המונחשלהעתידיתלפרשנותבכפוף,"שימושחיסיון"
43סעיףמכוחצומוצאשבולמקרהההלכהאתצמצםהמשפטביתאמנם

עלידועלאלנו.מסמךמסירתכפייתהמאפשרת,הפליליתהדיןסדרלפקודת
פותחתזוהחלטהאולם.גרסהלמסורחשודהמחייבצוהוצאתהמאפשרחוק
אינו,עדות-הפליליתהפרוצדורהלחוק(2)2סעיףשלפיהלטענהעתידיפתח
הדרךקצרהומשם,עצמיתהפללהמפניחיסיוןאלא,שתיקהזכותמפורשותקובע

מפלילהעדותכפייתעלגםהמשפטביתשייסדהמשפטיתהקונסטרוקציהליישום

,ולפרשםהשתיקהובזכותעצמיתהפללהמפניבחיסיוןולדוןלשוביש.מהחשוד
לאורהסוגיהאתיסדירואשר,הקיימותההוראותתחתחדשותהוראותלחוקקאו

ורבליתשתיקהבזכותלהכיריש.השתיקהזכותושלהחיסיוןשלהעיקרייםטעמיהם
בשלב"מיםפיהםלמלא"להםותאפשרהעברהבעשייתחשודיםעלתחולאשר

,אחרבענייןונאשמיםחשודיםהםאםאף,לעדיםהנוגעבכל.המשטרתיתהחקירה
.הראיותלפקודת47סעיףהוראתכמצוותלפעוליש,עתידיתמהפללההחוששים
שנקבעכפי,המשפטביתדעתבשיקולהנההשימושחסינותשלפיההפרשנות
בראיהשימושמפנירחבהחסינותתוענקאםרקתתאפשר,שרוןגלעדבפרשת

.האמתלחקרלהגיעשתאפשרייתכן,זופרשנות.ובפרותיהכנגדםהכפויה

.386'בע,9הערהלעיל,פלרראו93
צולגביושהוצאמיעלהמוטליםהחיוביםובהיקףהמשפטביתשלסמכותובהיקףלדיון94

.9(4)נחד"פ,י"מ'נשרון04/1761פ"עראוכאמור
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