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מבוא
בספרו החדש של ד"ר יניב ואקי 1מתמודד המחבר ע אתגר לא פשוט ,להאיר באור חדש
ומקורי את אחד הנושאי המוכרי והמזוהי ביותר ע המשפט הפלילי :סטנדרט ההוכחה
"מעבר לספק סביר" .המחבר עושה זאת בכישרו רב מבלי שהוא מותיר בו אב על אב,
החל מהתחקותו על יסודותיו של המונח במשפט המקובל ובהגות הפילוסופית של המאה
השמונהעשרה ,עבור בהצגת משמעויות אפשריות שונות ל"ספק הסביר" על פי מודלי
שוני המתארי את תהלי ההכרעה העובדתי במשפט הפלילי ,וכלה בהצגת מודלי
מקוריי של אשמה הולמת ושל ענישה הולמת כתלות בחומרת העבירה והצדקת מבחינה
נורמטיבית .בכ הספר הוא חיבור יוצא דופ ,פור דר ובולט בספרות הענפה העוסקת
בדיני הראיות במשפט המקובל .מטבע הדברי ,רעיו מקורי וחדשני שכזה מעורר ג לא
מעט שאלות וביקורות ,שבחלק ננסה לגעת לאחר הצגת עיקרי התזה של ואקי.

א .תמצית הספר
את השער הראשו של ספרו פותח ואקי במסע היסטורי בעקבות מקורותיו של מושג "הספק
הסביר" .ממחקרו עולה כי הפילוסופי היו הראשוני להתחבט בקושי הטמו בהגעה לאמת
מוחלטת או לוודאות ,ועוד יותר מכ ,באפשרות להצדיק הכרעות שאינ מבוססות על
ודאות מוחלטת .מתו היריעה הפילוסופית הרחבה שפורס ואקי ראוי לאזכר ברשימה קצרה
זו את ג'ו לוק ,ב המאה השבעעשרה ,אשר קבע כי מבחינה מעשית אי אפשרות לפעול
על סמ ודאות מוחלטת ,א בשל מגבלות התפיסה האנושית וא בשל תנאי
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ההלי ואילוציו ,מבחינת זמ ,פרוצדורה ומשאבי חומריי וקוגניטיביי .לגישתו ,כיוו
שאי אפשר לצפות כי כל מאוויינו יושקעו בחיפוש אחר הוודאות המוחלטת ,עלינו להסתפק
בידיעה אשר ניתנת להשגה אנושית .בכ סלל לוק את הדר ,ועמו הוגי נוספי בני דורו,
לקיו חיי חברה סדירי ,ובכלל זה מערכת משפט תקינה ,בצלו של ספק מסוי שהוא
אינהרנטי למגבלותיה של ההכרה האנושית .הזר הפילוסופי התבוני ,מבית מדרשו של לוק,
הביא לתיחומו של אותו ספק בדרישה של סבירות לצור קבלת הכרעה רציונלית2.
בסמו לגיבושה של דרישת הסבירות בהגות הפילוסופית היא חדרה ג אל עול
המשפט .כ למשל אימ ג'פרי גילברט ,בחיבורו המפורס על הראיות שפורס באמצע
המאה השמונהעשרה ונחשב לבסיס של דיני הראיות באנגליה ,גישה פילוסופיתלוקיאנית.
גילברט קבע כי המונח ” ,“Moral Certaintyשהיה מקובל בזמנו כסטנדרט ההוכחה
בפלילי ,אינו דורש ודאות אבסולוטית אלא את ההבחנה המדויקת ביותר שנית לבצע.
בשלהי המאה השמונהעשרה כבר הופיע המונח "ספק סביר" במשפטי שנערכו באנגליה
ובאמריקה במסגרת הנחיות שניתנו למושבעי ,ובתחילת המאה התשעעשרה התקבע
הסטנדרט של "מעבר לספק סביר" במשפט האנגליאמריקני כסטנדרט הראייתי שמגדיר את
קו הגבול בי זיכוי לבי הרשעה3.
ואקי אינו מסתפק בהצגת המקור הפילוסופי של מושג "הספק הסביר" אלא מצביע על
הגורמי ההיסטוריי שהובילו לקליטת דוקטרינת הספק במסגרת השיח השיפוטיראייתי,
הקשורי להתפתחות מוסד המושבעי במשפט האנגליאמריקני .לאחר מכ הוא מציג
כיצד נקלט "הספק הסביר" מהמשפט האנגלי במשפט הישראלי באמצעות סקירת פסיקה
מנדטורית ופסיקה מהעשור הראשו למדינה .ע זאת קליטת המונח מהמשפט האנגלי
נעשתה מבלי שניתנה לו ,לטענתו של ואקי ,הגדרה בהירה וקוהרנטית .בשנת ,1994
במסגרת תיקו  39לחוק העונשי ,עוג ר ההוכחה ,באופ דקלרטיבי ,בסעי 34כב לחוק
העונשי .המסקנה החשובה ביותר של הסקירה ההיסטורית שער ואקי ,מבחינתו ,היא
שסטנדרט ההוכחה של "מעבר לספק סביר" נקבע כנוסחת איזו בי אינטרסי שוני –
אינטרסי של החברה ,של הנאש וא של השופטי .כלומר ,שמלבד הפ האפיסטמי והפ
הפרגמטי של תיחו הספק במשפט הפלילי ,יש ל"הספק הסביר" פ נורמטיבי שמטרתו היא
איזו בי אינטרסי שוני4.
בתו הסקירה ההיסטורית פונה ואקי לעסוק בשאלות א יש מקו להגדיר את סטנדרט
"הספק הסביר" וכיצד יש לעשות זאת .בפתח הדברי הוא מציג את המחלוקת העזה
שניטשה בפסיקה ובספרות על נחיצות הגדרתו של "הספק הסביר" .כ למשל הוא מציי
שבכמה מדינות בארצות הברית רווחת הגישה שלפיה יש להימנע מלהגדיר או לבאר את
מושג "הספק הסביר" .בחלק מהמדינות כל ניסיו להגדירו מוביל לפסילה אוטומטית של
ההרשעה ,ואילו במדינות אחרות מודגשת החשיבות שבהנחיית המושבעי בנושא זה .בית
המשפט העליו בישראל נקט את הגישה כי יש מקו להידרש לסוגיית פרשנותו של המונח
"הספק הסביר" על א הקושי הכרו בכ .א ואקי תומ במת פרשנות למונח ,ה מטעמי
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עיוניי ה מטעמי פרקטיי .ע זאת הוא מזהיר מפני תיחו מדויק וקשיח מדי שלו.
לטענתו ,הגמישות המאפיינת את סטנדרט "הספק הסביר" מאפשרת להתאימו לצרכי
המשתני של החברה ושל המשפט ,והיא שמסבירה את "שרידותו" במשפט
האנגליאמריקאי במש מאות שני על א תמורות מרחיקות לכת שאירעו במשפט
ובחברה5.
מכא פונה ואקי למלאכת ההגדרה של "הספק הסביר" .הוא עושה כ בעזרת כמה
מודלי להערכת עובדות במשפט שבאמצעות הוא בוח הגדרות אפשריות שונות של
סטנדרט הספק הסביר .תחילה הוא ד בשלושה מודלי הסתברותיי :מודל ההסתברות
המתמטית ,מודל ההסתברות האינדוקטיבית ומודל ההסתברות הסובייקטיבית ,שהוצגו
בהרחבה לקורא הישראלי במאמריו של פרופ' רו שפירא 6.לאחר מכ הוא מציג שלושה
מודלי המתארי את תהלי ההכרעה במשפט הפלילי באופ שאינו מתמטי :מודל הסיפור,
המודל הפרוטוטיפי ו"מודל הכרעה אמוציונלי"7.
בשער השני של הספר מוצג החידוש המרכזי בעבודתו של ואקי ,מודל נורמטיבי חדש
שלפיו ר ההוכחה צרי להיות גמיש ולשק איזו בי אינטרסי מתחרי .במיוחד ואקי
מבקש לטעו ,על פי התפיסה התועלתנית ,כי בעבירות קלות שבה הנזק הצפוי מהרשעה
שגויה הוא קל יחסית ,נית להסתפק בר הוכחה נמו מהנהוג כיו על מנת לקד ערכי
חשובי אחרי כמו ער גילוי האמת ואינטרס המלחמה בפשיעה .כלומר ,הוא מציע כי ר
ההוכחה ינוע בי מאז הסתברויות לבי "מעבר לספק סביר" לפי קריטריוני ברורי
שייקבעו בפסיקה .כ למשל מציי ואקי שבגי מרבית העבירות הפליליות אי אפשר להטיל
עונשי מאסר כלל ,או שהסיכו כי יוטל עונש מאסר בגינ הוא זניח ,ובנוס קיימות לא מעט
עבירות פליליות שהרשעה בגינ אינה כרוכה בסטיגמה חברתית .ואקי טוע כי עבירות אלה
אינ מצדיקות את רשת הביטחו הרחבה שהמשפט הפלילי מעניק לנאש מפני הרשעת
שווא ,וכי בנוגע אליה ראוי לחלק את סיכוני המשגה במשפט חלוקה שוויונית יותר בי
הנאש לבי החברה .ע זאת ואקי נמנע במכוו מלדו באופ יישומו של המודל שהוא
מציע )הצעת קריטריוני מעשיי לקביעת ר הוכחה משתנה לפי חומרת העבירה( ,א
שהוא מודע לקשיי שעלולי להיווצר אגב כ8.
לאחר הצגת המודל החדש משקיע ואקי את עיקר מאמציו בהצדקתו מבחינה
נורמטיבית ,בטענו כי יש במודל זה כדי להגשי טוב יותר את מטרותיו המרכזיות של
המשפט הפלילי .תחילה הוא ד בביקורת צפויה שלפיה המודל שהוא מציע עלול להסיט את
קובע העובדות במשפט מחשיפת האמת העובדתית ,שהיא לכאורה אחת המטרות המרכזיות
של ההלי הפלילי על פי התאוריה הקלאסית של דיני הראיות ועל פי הרטוריקה המאפיינת
את פסקי הדי .במענה לביקורת צפויה זו טוע ואקי ,כפי שטענו רבי לפניו ,כי האופ שבו
5
6
7
8
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הובנה התהלי השיפוטי במשפט המקובל ,ובייחוד דיני הראיות שבו ,מגלה כי ער חשיפת
האמת העובדתית ניג פעמי רבות מפני ערכי אחרי .במיוחד ניסוחו של ר ההוכחה
במשפט הפלילי מגלה העדפה ברורה למזעור טעויות מסוג של הרשעת חפי ג על חשבו
הגדלת כלל הטעויות במשפט .ובכ הוא מרחיק את תהלי קביעת העובדות במשפט
מהאידאל המוצהר של חשיפת האמת העובדתית9.
מכא מגיע ואקי למסקנה כי תכליתו העיקרית של המשפט הפלילי אינה חשיפת אמת
עובדתית כלשהי אלא בירור אשמתו של הנאש .לפיכ ג ר ההוכחה במשפט הפלילי
איננו כלי המשרת את בירור האמת אלא אמצעי המשק הכרעה מוסריתפוליטית באשר
למידת ההוכחה הראויה להרשעת נאש לאחר שקלול של אינטרסי של הפרט אל מול
אינטרסי של החברה .בהקשר זה מאמ ואקי למעשה את גישתו של פרופ' אלכס שטיי,
שלפיה מטרתו של ר ההוכחה )בדומה לכללי הוכחתיי אחרי( היא לחלק את סיכוני
המשגה במשפט לפי תפיסות המוסר והצדק בחברה נתונה 10.כשר ההוכחה אכ משק
הכרעה מוסריתפוליטית שכזו ,וממילא אינו מבטא שאיפה בלתי מתפשרת לחשיפת אמת
אובייקטיבית ,נפתחת בפני ואקי הדר להציע נקודת איזו שונה מזו שהתקבעה במשפט
המקובל בי ער חשיפת האמת לבי עקרו ההגנה על חפי מפשע .למעשה ,דווקא נקודת
האיזו שמציע ואקי ,לפחות באשר לעבירות הקלות ,קרובה יותר לאידאל של חשיפת
האמת11.
בהמש ואקי מבקר את ההנחה הרווחת במשפט הפלילי שלפיה עקרו ההגנה על חפי
מפשע צרי להביס את הער של גילוי האמת ללא עריכת איזו כלשהו ,שהוא תלוי נסיבות.
לטענתו ,מדובר בהיפו היוצרות ,שכ תכליתה העיקרית של מערכת האכיפה הפלילית היא
אכיפת החוק ומיגור פשיעה ,ואילו עקרו ההגנה על חפי מפשע ,על א חשיבותו ,הוא
משני לתכלית זו .ואקי טוע כי אילו היה ר ההוכחה הגבוה אכ מיוש בדווקנות בכל
ההליכי הפליליי ,עברייני רבי מדי היו חומקי מעונש ,והדבר היה פוגע באמו
הציבור במערכת אכיפת החוק .לכ בהתייחס לשני המודלי הקיצוניי של ההלי הפלילי
שהציג הרברט פאקר ,מודל המלחמה בפשיעה ומודל ההלי ההוג ,מציע ואקי מודל
המאפשר לאז בי התכלית של מלחמה בפשיעה לבי התכלית של שמירה על זכויות
הנאשמי ,על פי הנזק שייגר לכל אחת מתכליות אלו כתלות בחומרת העבירה .לשיטתו,
ככל שמדובר בעבירה חמורה יותר ,יש לבכר את עקרו ההגנה על חפי מפשע ולדרוש ר
הוכחה גבוה יותר .לעומת זאת ככל שמדובר בעבירות קלות ,פוחת משקלו היחסי של עקרו
ההגנה על חפי מפשע ,ולכ נית להסתפק בר הוכחה נמו יותר ,המאפשר להתקרב
לאידאל של חשיפת האמת .במצב שבו מדובר בעבירות הפליליות הקלות ביותר ,ואקי אינו
שולל את האפשרות להנהיג ר הוכחה של עמידה במאז הסתברויות המגשי הגשמה
אופטימלית את אידאל חשיפת האמת ,לטענתו12.

 9ש  ,בעמ' .160–146
 10ראו ).ALEX STEIN, FOUNDATIONS OF EVIDENCE LAW 107–140 (2005
 11ואקי ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .165–162
 12ש  ,בעמ' .180–167
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ביקורת ספרות :מעבר לספק סביר –
גמישות ההוכחה בדי הפלילי  /יניב ואקי

לאחר מכ מציג ואקי את ההצדקות ההיסטוריות להנהגת ר הוכחה גבוה ,קשיח ובלתי
מתפשר בכל מרחבי המשפט הפלילי כדי לשלול אות ,בטענו כי מדובר בהצדקות
אנכרוניסטיות שאינ יכולות עוד לעמוד בימינו .למשל במאה השמונהעשרה הטיל הקוד
הפלילי האנגלי עונש מוות על מרבית העבירות )ועל כ זכה א לכינוי ,(The Bloody Code
ואילו בימינו עונש המוות הפ לנדיר ,וקיימות עבירות פליליות רבות אשר עונש המרבי
הוא קנס .לפיכ ההצדקה לנקיטת זהירות מופלגת בהרשעת נאשמי ,המבוססת על כ
שמדובר ב"דיני נפשות" ,קהתה במידה רבה לאור השני ביחס למרבית העבירות13.
בנוס ,בעבר הייתה הבחנה ברורה בי הליכי אזרחיי לבי הליכי פליליי,
שהצדיקה קטגורית קביעת ר הוכחה גבוה יותר בהליכי פליליי ,א ע השני הלכה
הבחנה זו והיטשטשה .מצד אחד החל המשפט הפלילי לחלוש על תחומי רבי שבעבר היו
מטופלי במשפט האזרחי ,כגו עבירות תכנו ובנייה ,עבירות איכות הסביבה ועבירות
כלכליות שונות ,ולכ פעמי רבות הסנקציות המוטלות במסגרתו אינ עולות על קנס סמלי.
מצד אחר המשפט האזרחי מאפשר כיו ,במגוו תחומי ,להטיל סנקציות מעיעונשיות
כגו כופר או קנס ,ולעתי הסנקציות המוטלות במסגרתו ה חמורות מאוד ,כגו צו פינוי
של אד מביתו ,שלילת אזרחות או צו לאשפוז כפוי במוסד לחולי נפש .במקרי אלו יכול
להתלוות ג תיוג חברתי שלילי לסנקצייה האזרחית – תיוג שבדר כלל מזוהה כתוצר לוואי
של המשפט הפלילי14.
לבסו ,כיו אי אפשר עוד לקבוע בפסקנות כי פערי הכוחות בי הצדדי ה בהכרח
גדולי יותר במשפט הפלילי ,משו שלנאשמי עומדות כיו זכויות פרוצדורליות
משמעותיות שלא ניתנו לה בעבר ,כגו הזכות לייצוג )לעתי א על חשבו המדינה(,
ומשו שלא מעט נאשמי יכולי להשקיע משאבי רבי בהגנת ,שאינ פחותי
מהמשאבי שהשקיעה המדינה בהעמדת לדי15.
קריאת ספרו של ואקי אינה מותירה מקו לספק כי שורשיו של המודל שהוא מציע
נטועי בתורת המוסר התועלתנית .אול לפי היסודיות המאפיינת את כתיבתו ,אי הוא
מתעל מביקורת אפשרית על המודל המוצע ג מנקודת ההשקפה של תורות מוסר
דאונוטולוגיותגמולניות ,המבוססות על תורתו של עמנואל קאנט .אחד מסימני ההיכר של
תורתו של קאנט הוא האיסור לעשות שימוש באד כאמצעי בלבד .מכא נגזרת למשל
טענתו המפורסמת של רונלד דוורקי כי הנזק הנגר מהרשעה מכוונת של ח מפשע הוא
נזק מוסרי ) ,(Moral Harmשאינו משתנה כתלות בחומרת העבירה ובעונש הצפוי בגינה,
ואינו בראיזו ע נזקי מסוגי אחרי .על כ ,לפי גישה זו ,מתחייב במשפט הפלילי
סטנדרט הוכחה קשיח וגבוה ,שישק את רמת הוודאות הגבוהה ביותר האפשרית מבחינה
אנושית ,על מנת למנוע נזקי מוסריי מסוג זה .ככל שר ההוכחה של "מעבר לספק סביר"
משק את רמת הוודאות הגבוהה הזו ,הרי שהוא מוסרי ,א א אינו מבטיח חסינות
מוחלטת מפני הרשעות שווא .לעומת זאת כל הנמכה של ר ההוכחה תיתפס לפי גישה זו
כהעלאה מכוונת ומחושבת של שיעור הרשעות השווא ,ועל כ לא מוסרית .בתשובה לטענה
 13ש  ,בעמ' .195–192 ,185–182
 14ש  ,בעמ' .204–196 ,189–185
 15ש  ,בעמ' .207–204 ,192–189
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אפשרית זו מזכיר ואקי תחילה את הביקורות הכלליות שהועלו נגד התפיסה הדאונוטולגית,
כגו ביקורתו של ג'ו סטוארט מיל ,שלפיה אי לתפיסה זו יכולת להכריע בהתנגשות בי
זכויות ,ועל כ היא אינה יכולה לשמש תורת מוסר כללית .נוס על כ ואקי טוע כי ר
ההוכחה של "מעבר לספק סביר" אינו משק כלל תפיסה דאונטולוגית אלא נקודת קצה של
תפיסה תועלתנית .לגישתו ,א המשפט הפלילי היה אכ מאמ גישה דאונטולוגית ,היה ר
ההוכחה צרי להיות "מעבר לכל ספק" ,והכללי הראייתיי היו צריכי למנוע כל
אפשרות ,ולו קלושה ,להרשעת שווא .כ למשל לא היו נקבעות חזקות או עבירות של
אחריות קפידה ,אשר משמעות המעשית היא הנמכת ר ההוכחה .אול במצב משפטי
תאורטי שכזה מטרת המשפט הפלילי הייתה מסוכלת לחלוטי .בהמש מראה ואקי כי ג
דוורקי וג שטיי ,המזוהי ע תורת המוסר הדאונטולוגית ,אינ נוקטי גישה קיצונית
שכזו ,ועל א הבכורה שה נותני לעקרו ההגנה על חפי מפשע ה אינ סבורי ,הלכה
למעשה ,כי זהו עיקרו מוחלט שאינו בראיזו .ואקי א תוהה מדוע הנזק המוסרי שנגר
מהרשעת ח מפשע עולה על הנזק המוסרי שנגר לחברה מזיכויו ומשחרורו לחופשי של
עבריי .יתרה מזאת ,ואקי א מערער על ההנחה כי הרשעתו של נאש על פי מידת הוכחה
שאינה "מעבר לספק סביר" היא שקולה להרשעה מכוונת של ח מפשע .לטענתו ,כל
סטנדרט הוכחה שעולה על מאז הסתברויות משק את שאיפתה של מערכת המשפט
להימנע מהרשעת חפי מפשע .מבחינתו ,ההבדל בי ר הוכחה של מאז הסתברויות לר
הוכחה של "מעבר לספק סביר" הוא רק הבדל של מידה ולא של מהות ,שעניינו שיעור
"התקלות המצערות" שמערכת המשפט נאלצת לספוג ,א שאינה חפצה בכ16.
לאחר שוואקי דוחה את ההצדקה הדאונטולגית של ר ההוכחה ,ה מההיבט הנורמטיבי
ה מההיבט הדסקריפטיבי ,הוא פונה להצדקת המודל שהוא מציע על יסוד תורת המוסר
התועלתנית מבית מדרש של דייויד יו ,מיל וג'רמי בנת'א .לפי התפיסה התועלתנית,
הנמכת ר ההוכחה עשויה להיות מוצדקת א היא מגדילה את הרווחה החברתית בכללותה.
בהקשר זה ואקי משווה את זכותו של נאש שלא להיות מורשע בהיותו ח מפשע לזכויות
אד אחרות בחברות דמוקרטיות ,אשר א ה אינ מוחלטות ומחייבות עריכת איזוני
כאשר ה מתנגשות ע ערכי אחרי וע זכויות אחרות .למשל ,במישור החוקתי ,כפי
שנית לטעו כי בעקבות חוקיסוד :כבוד האד וחירותו התגברה זכותו של אד לא להיות
מורשע על לא עוול בכפו ,כ נית לטעו כי א זכויות הקרבנות ,בפועל או בכוח ,עלו
למדרגה חוקתית ,ולכ הצור באיזו אינטרסי נותר בעינו .לטענתו של ואקי ,ככל
שהפגיעה הצפויה לנאש ח מפשע עקב הרשעתו קטנה ,כ קט המשקל היחסי של עקרו
ההגנה על חפי מפשע ביחס לתכליות אחרות של ההלי הפלילי ,כגו שמירה על אמו
הציבור בהלי הפלילי והגנה על החברה מפני פשיעה .תכלית אחרונה זו היא כה חשובה עד
שהיא נחשבת לאחת ההצדקות המרכזיות לקיומה של המדינה ,א לפי תפיסה צרה של
תפקיד המדינה בהתא לגישה הליברטריאנית של מדינת "שומר הלילה" מבית מדרשו של
רוברט נוזיק17.
 16ש  ,בעמ' .226–213
 17ש  ,בעמ' .250–227
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לאחר הנחת המודל המוצע על אדני התפיסה התועלתנית פונה ואקי אל האיזו
התועלתני עצמו .מלבד הנזק האישי הרב שנגר לנאש ח מפשע מהרשעת שווא ,ואקי
עומד ג על הנזקי החברתיי הכרוכי בהרשעת שווא ,שה סיכול יעדי ההרתעה ,הגמול,
המניעה והשיקו של המשפט הפלילי .מנגד ,ואקי מפרט את הנזקי שכרוכי בזיכויי שווא
שזכו להתייחסות פחותה בפסיקה .זיכויי שווא פוגעי בתחושת הצדק ועל כ פוגעי באמו
הציבור במערכת המשפט .ה מעמידי בסיכו חפי מפשע רבי שעלולי להיפגע
מהעברייני שזוכו ,ה פוגעי בכוחה של ההרתעה הכללית ומביאי לעלייה בפשיעה.
בנת'א ונוזיק א הזהירו ששיעור גבוה מדי של זיכויי שווא עלול להוביל לחורבנה של
מערכת אכיפת החוק .על כ ,לטענתו של ואקי ,היחס הראוי בי הרשעות שגויות לזיכויי
שגויי אינו יכול לעלות ,בכל מקרה )ג בעבירות חמורות( ,על  1:10בער ,על מנת
שמערכת המשפט תוכל להגשי את תכליתה18.
יתרה מזאת ,בשל הנזקי הרבי הכרוכי בזיכויי שווא ואקי טוע כי לא נית להצדיק,
אפריורית ,ר הוכחה גבוה המופעל באופ גור ,ללא התחשבות במאז הכאב במקרה
מסוי .הרי הכאב הנגר לח מפשע המורשע בעבירת תעבורה אינו זהה לכאב הנגר לח
מפשע המורשע בעבירת רצח .בנוס ,ואקי מציי כי על פי המודל שהוא מציע הנזק שייגר
מהרשעות שווא על פי ר הוכחה נמו יותר יוכל להיות קט מהנזק שנגר כיו מהרשעות
שווא על פי ר ההוכחה הקיי ,ה מבחינת מידת העונש ה מבחינת הסטיגמה החברתית
הכרוכה בהרשעה .כמו כ הוא מציי כי לר הוכחה גבוה יש עלויות ג מבחינת השקעת
המשאבי הנדרשת מרשויות אכיפת החוק לצור השגת ראיות והצגת .על כ הנמכת ר
ההוכחה בעבירות הקלות עשויה להיות יעילה ג מבחינה כלכלית19.
ע זאת בסופו של דבר ואקי מותיר מקו לשני אלמנטי גמולניי במודל שהוא מציע:
האחד הוא קביעת ס מינימלי לר ההוכחה ,שהוא עמידה במאז הסתברויות; השני הוא
מת משקל מיוחד להרשעת ח מפשע כאשר מדובר בעבירה חמורה .על כ בסופו של דבר
ואקי בוחר לתאר את המודל שהוא מציע כמודל מעורב אשר מתייחס אל ר ההוכחה
כאמצעי להשגת תועלות חברתיות ,א שלצדו קיימי שיקולי גמולניי המגבילי
ומרסני את השיקולי התועלתניי20.
לאחר הצדקת המודל שהוא מציע על פי תורת המוסר התועלתנית מסביר ואקי כיצד
מודל זה עולה בקנה אחד ע מושגי יסוד במשפט הפלילי ,כגו חזקת החפות ומושג
האחריות הפלילית .כמו כ הוא מתמודד ע הטענה שהמודל שהוא מציע יפגע בתפקידו
האקספרסיבי של המשפט הפלילי .טענתו ,בתמצית ,היא שהמודל המוצע יאפשר לבצע
התאמה בי מידת הוודאות של ההרשעה לבי רמת התיוג החברתי הנלווה לה .בכ יהיה
נית לשכלל את תפקידה האקספרסיבי של ההרשעה הפלילית ואת כוחו האקספרסיבי של
ההלי הפלילי בכללותו .המודל המוצע א יאפשר לצמצ את הנזק הנגר לאמו הציבור

 18ש  ,בעמ' .265–250
 19ש  ,בעמ' .275–265
 20ש  ,בעמ' .276–275
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מזיכויי שגויי ויעביר מסר אמי ומדויק יותר באשר לטיבה הנכו של ההרשעה .ג בשל
כ יגבר כוחו האקספרסיבי של ההלי הפלילי לפי המודל המוצע21.
א שהספר מוקדש ,רובו ככולו ,להצדקת המודל המוצע במישור הנורמטיבי ,ואקי פונה
בפרק האחרו של השער השני של ספרו לבחינת המודל המוצע במישור הדסקריפטיבי.
בראשית הדברי מבחי ואקי בי מידת ההוכחה לבי כמות ההוכחה .לטענתו ,ר הוכחה
גמיש יכול להיקבע ה במישור של מידת ההוכחה ה במישור של כמות ההוכחה .משמעותה
של החלופה השנייה היא שככל שהעבירה חמורה יותר ,כ יידרשו ראיות רבות יותר כדי
לקיי את מידת הוודאות הדרושה להרשעה )הג שר ההוכחה ייוותר ללא שינוי( .ואקי
סבור כי הגישה של כמות הוכחה גמישה היא מעשית מגישה של מידת הוכחה גמישה ,כיוו
שלדעתו שופטי יתקשו להבחי בי מידות הוכחה קרובות )למשל ההבדל בי מידת הוכחה
של  75%לעומת מידת הוכחה  (70%ולכמת .יתרה מזאת ,ואקי טוע כי הגישה של כמות
הוכחה גמישה משקפת פעמי רבות את האופ שבו מלאכת השפיטה מתבצעת בפועל22.
את הולדתו של עקרו גמישות ההוכחה במשפט הישראלי מייחס ואקי לפסק די
‚¯ 23.„ÏÂÂÈבמשפט זה ,שנפתח בשל האשמתו של גרינוולד את קסטנר בשיתו פעולה ע
הנאצי ,קבע השופט אגרנט כי בשל כובד משקלה של ה"האשמה" ,וא שמדובר בטענת
הגנה ,ראוי לקבוע ר הוכחה גבוה יותר לש קבלת טענת "אמת דיברתי" .על כ השופט
אגרנט קבע ר הוכחה של "אפשרות גבוהה" שהוא גבוה מ"מאז הסתברויות" א נמו
מ"מעבר לספק סביר"24.
בעקבות פסק די ‚¯ „ÏÂÂÈאומ במשפט האזרחי ר הוכחה גמיש ,אשר נקבע לפי
חומרת העניי הנידו ,בעיקר במקרי שבה עלתה טענה בעלת אופי פלילי ,כגו הונאה,
תרמית ,לשו הרע וכו' .לעומת זאת בפסיקה הפלילית מצא ואקי רק מספר מצומצ של
אמירות שלפיה ככל שהעבירה חמורה יותר" ,יש לנהוג בזהירות יתרה" ,המתייחסות בעיקר
לכמות ההוכחה .נית למצוא בפסיקה ג אמירות הפוכות ,ולפיה מידת ההוכחה אינה
אמורה להשתנות כתלות בחומרת העבירה .כ או כ ,נדיר למצוא בפסיקה את הצד השני
של אותו מטבע ,כלומר האפשרות להסתפק במידת הוכחה פחותה בעבירות קלות .מכא
ואקי מגיע למסקנה כי על א אזכוריו הספורדיי של רעיו התאמת מידת ההוכחה לנושא
הדיו הפלילי הוא טר הבשיל לכדי עיקרו של ממש במשפט הפלילי25.
לבסו ,בשער השלישי של ספרו ,מציג ואקי את העיקרו שאותו הוא מכנה "ענישה
הולמת" ,שמהותו היא יצירת מתא בי חומרת הענישה לבי מידת ודאותה של ההרשעה.
לפי הגישה הרווחת ,שאותה ואקי מבקש לשנות ,ההרשעה הפלילית נתפסת כהרשעה
בטוחה וודאית :בטוחה ,כיוו שהיא נסמכת על מידת הוכחה גבוהה ומחמירה )הנחת
"אידאל ההרשעה"( ,וודאית ,כיוו שהיא תוצר של תהלי הכרעה שיפוטי מיומ וח
מטעויות )הנחת "אידאל השפיטה"( .באשר ל"אידאל ההרשעה" ואקי טוע ,בהסתמ על
21
22
23
24
25
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מחקרי שנערכו בארצות הברית ועל אמירות בפסיקה הישראלית ,כי ר ההוכחה ,בפועל,
אינו אחיד ואינו תמיד גבוה ומחמיר .יתרה מזאת ,לטענת ואקי קיי שוני בי הרשעות שונות
ג במידת הביטחו של השופטי בהכרעת )טענה מסדר שני( .באשר ל"אידאל השפיטה"
מאמ ואקי גישה ראלית ,ולפיה השפיטה היא מלאכה אנושית המועדת בהכרח לטעויות.
בנוס ,ואקי מזכיר בהקשר זה את המחקרי הרבי שהוכיחו כי ג השופטי מועדי
להטיות ולכשלי קוגניטיביי .המסקנה המתבקשת מהפרכת של הנחות "אידאל
ההרשעה" ו"אידאל השפיטה" ,לטענת ואקי ,היא שההרשעות נבדלות זו מזו במידת
ודאות .לפיכ ההכרה בקיומו של מדרג הרשעות על בסיס מידת ודאות מחייבת לטענתו
התייחסות דיפרנציאלית לכל הרשעה והרשעה ,ה בשאלת האשמה הנובעת ממנה וה
בשאלת העונש אשר ראוי שייגזר בעקבותיה26.
ואקי מציי כמה הצדקות נורמטיביות לעקרו הענישה ההולמת שהוא מציע .ראשית,
בהתייחס לביקורת צפויה ,ואקי טוע כי עקרו הענישה ההולמת יקד היבט מסוי של
עקרו ההגנה על חפי מפשע בכ שהוא יצמצ את הנזק הנגר מהרשעות שגויות .זאת
משו שככל שמידת הביטחו בהרשעה תפחת ,יקט העונש בהתאמה .כל זאת מבלי לפגוע
בערכי ובאינטרסי אחרי של ההלי הפלילי ,שבראש ער חשיפת האמת ואינטרס
המלחמה בפשיעה ,כלומר מבלי להגדיל את שיעור זיכויי השווא .שנית ,בדומה לעקרו
האשמה ההולמת ג עקרו הענישה ההולמת משתלב במגמה הכללית של המשפט
הישראלי של מעבר מפורמליז משפטי אל עבר משטר של איזו בי ערכי לש קבלת
תוצאות מדויקות וצודקות יותר .שלישית ,לטענת ואקי נית לגזור את עקרו הענישה
ההולמת א מעקרו המידתיות ,שהוא עקרו יסוד בדיני העונשי .דרישת המידתיות ,הבאה
לידי ביטוי בהקשר זה כהלימה בי טיבה של ההרשעה לבי הענישה ,מבטאת עקרונות
בסיסיי של צדק והגינות .בהקשר זה ואקי טוע שכבר כיו במשטר הסדרי הטיעו הנאש
מוותר לתביעה על מידת ההוכחה המוגברת הרובצת לפתחה בתמורה להקלות בענישה,
ובכ מתקיימת הלימה בי מידת ההוכחה לבי מידת הענישה27.
בפרק האחרו לספרו מציע ואקי כמה דרכי מעשיות ליישו המודל שהוא מציע.
ההצעה הראשונה היא להתאי את חומרת הענישה לכמות הראיות ששימשו להכרעת הדי,
לפי תאוריית המשקל הקיינזיאנית מבית מדרשו של ג'ו מיינרד קיינס .ההצעה השנייה
מבקשת להבחי בי ההרשעות השונות לפי קיומ וטיב של התוספות הראייתיות .ההצעה
השלישית היא לקבוע את מידת ודאותה של ההרשעה על פי גודל המותב ועל פי אופ קבלת
ההכרעה )בדר של פה אחד או בדעת רוב(28.

ב .מבוא לביקורת על המודל של ואקי
כאמור ,ואקי מקפיד לתאר את המודל שהוא מציע כמודל מעורב ,שבו ר ההוכחה משמש
בעיקר אמצעי להשגת תועלות חברתיות ,א הוא מוגבל בשיקולי גמולניי בשני היבטי:
 26ש  ,בעמ' .448–435
 27ש  ,בעמ' .476–463
 28ש  ,בעמ' .487–481
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עמידה במאז הסתברויות כס מינימלי של הוכחה ומת משקל מיוחד להרשעת ח מפשע
כאשר מדובר בעבירה חמורה .בפתח התייחסותנו למודל שוואקי מציע נציי כי מודל זה ,על
א האלגנטיות והתבונה המגולמי בו ועל א היותו מודל מעורב ,לוקה בכמה מהפגמי
שמאפייני גישות תועלתניות "טהורות" של דיני הראיות במשפט הפלילי.
הגישה התועלתנית ,כמעט מעצ הגדרתה ,מוותרת על מעמד המיוחד של עקרונות
יסוד שהיו ,במש מאות שני ,סימני ההיכר של המשפט הפלילי .בהקשר זה נבקש לציי
במיוחד את אידאל חשיפת האמת 29,את עקרו ההגנה מפני הרשעות שווא 30ואת "תזת
חלוקת העבודה" שבי שלב קביעת העובדות במשפט לבי שלבי אחרי של ההלי
שדורשי היסק משפטי ,כגו שלב גזירת העונש 31.לפי גישה תועלתנית "טהורה" עקרונות
יסוד אלו )ועקרונות אחרי( ה לא יותר מאמצעי למקסו הרווחה המצרפית של הציבור.
על כ מרגע שאחד מאות עקרונות "מפריע" למקסו הרווחה הכללית נית פשוט לוותר
עליו 32.גישה תועלתנית "טהורה" נית למצוא למשל אצל פרופ' טליה פישר:
מטרתו המרכזית של ההלי הפלילי אינה קביעת עובדות או הטלת אחריות
פלילית; המטרה הראשונה במעלה של ההלי הפלילי היא יישוב הסכסו
הפלילי ,בי שסכסו זה יוגדר כחל בי התובע לנאש ובי שהוא יוגדר
כסכסו שבי העבריי לחברה .המטרה של ההלי הפלילי אינה מוגשמת ע
הוצאת האמת לאור – זוהי רק תחנתביניי בדר להכרעה במחלוקת .ייעודו
של ההלי הפלילי מוגש רק ע סתימת הגולל על המחלוקת הפלילית ][...
מאחר שההתחקות אחר האמת מהווה רק אמצעי ליישוב הסכסו ,בבחירה
בי חקר האמת לבי הסכמת הצדדי נית להסיג את האמת מפני ההסכ33.
זוהי למעשה התפיסה שמאמ ג ואקי בנוגע לעקרו ההגנה מפני הרשעות שווא באשר
לחלקי נרחבי של המשפט הפלילי .לגישתו ,אי מדובר בעקרועל שחולש על כל מרחבי
המשפט הפלילי 34אלא באמצעי בלבד שמשמש להשגת מטרות אחרות )למעט בעבירות
חמורות ,כאמור( .לפי גישה זו ,במידת הצור נית לאפשר הרשעת חפי מפשע בעבירות
רבות כדי לקד מטרות חברתיות אחרות ,כגו מלחמה בפשיעה.
29
30
31
32

ראו דורו מנשה "אידאל חשיפת האמת ועקרו ההגנה מפני הרשעת שווא – אנטומיה של יחסי
מסובכי " ˜¯ ËÙ˘Ó‰ ˙Èא ) (2001) 310–307 ,307להל :מנשה "אידאל חשיפת האמת"(.
ש .
ראו דורו מנשה "שיקול דעת עובדתי ,חופש הוכחה ותיזות בדבר מקצועיות השפיטה"  ËÈÏ˜¯Ù‰מג ,83
.(1996) 96–95
ראו בהקשר זה את מאמרו של שפירא ,המזהיר מפני המכשלה הזו של הניתוח הכלכלי של דיני הראיות:
Ron A. Shapira, The Economic Analysis of The Law of Evidence: A Caveat, 19 CARDOZO L.
).REV. 1607, 1608–1613 (1998

 33טליה פישר "גבולות השליטה של הצדדי בהלי הפלילי"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚכט .(2006) 434 ,377
 34לפירוט הגישה שלפיה כלל מידת ההוכחה מתפקד כעיקרו מעי דוורקיאני ,שתוכנו הוא חובה שיפוטית
למאמ למזעור סיכוני משגה ככל שנית למזער בתנאי בירור עובדתי אנושי ,ראו דורו מנשה
"הרהורי בעקבות הכרעות הערכאות השיפוטיות בענינו של אריה דרעי" ˜¯ ËÙ˘Ó‰ ˙Èב ,329
.(2002) 336–335
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מבלי להיקלע לוויכוח מוסרי ע ואקי או ע פישר במסגרת רשימה קצרה זו ,נאמר
שאימוצ של גישות תועלתניות או תועלתניות למחצה מהסוגי שה הציעו יחייב הלכה
למעשה לבטל את המשפט הפלילי כפי שהוא מוכר לנו כיו ולהנהיג תחתיו תחו משפטי
חדש שבו עקרונות יסוד חדשי .פישר אינה רואה לכאורה כל קושי במסקנה רדיקלית זו,
והיא מבטיחה לפתח בעתיד את הסוגיה של "הפרטת ההלי הפלילי" 35.לעומת זאת ואקי
נמנע מהצהרות רדיקליות מהסוג הזה הג שהמודל שהוא מציע מהווה מהפכה של ממש,
בתנאי שלא נבקש לפרש את הצעתו כחלה רק על שולי שוליו של המשפט הפלילי ,כפי
שיובהר בהמש.
כאמור ,אי בכוונתנו להפו רשימה קצרה זו לזירת התגוששות בי תפיסת העול
התועלתנית לתפיסת העול הגמולנית .תחת זאת בכוונתנו להציג שלוש ביקורות ממוקדות
על התזה של ואקי ,שאינ חולקות על תפיסת עולמו התועלתנית בעיקרה 36.הביקורת
הראשונה תעלה את השאלה א המודל של ואקי אכ נחו בעבירות הקלות ביותר )שאות
הרבה ואקי להציג כדוגמאות להצדקת התזה שלו( ,הביקורת השנייה תחלוק על התחשיב
התועלתני שהציג ואקי ,והביקורת השלישית תחלוק על הפ הדסקריפטיבי של המודל
המוצע .להצגת ביקורות אלה נפנה כעת.

ג .ביקורת  :Iהמודל המוצע אינו נחו בעבירות הקלות ביותר
אחת השאלות המרכזיות שעולות מקריאת חיבורו של ואקי היא על אילו עבירות בדעתו
להחיל ר הוכחה נמו מר ההוכחה של "מעבר לספק סביר" הנוהג כיו .בהקשר זה ואקי
 35פישר ,לעיל ה"ש  ,33בעמ' .434
 36א כי אנו סבורי שוואקי מפרש פירוש פשטני מדי את ההצדקות הדאונטולגיות המקובלות ומתעל
מטיעוני חזקי מתחו תורת המדינה למידת ההוכחה הפלילית ועיצובה כמידה קבועה ובלתי משתנה.
מלבד ההבחנה הבסיסית של דוורקי ,הנזכרת אצל ואקי ,בי הנזק המוסרי הנובע מהרשעת שווא ,שהיא
תוצאה של טעות שיפוטית ,לבי הנזק המוסרי המיוחד הנובע מהרשעה מכוונת של אד ח מפשע,
שנתפס בעיני הציבור כחמור הרבה יותר )ראו RONALD DWORKIN, A MATTER OF PRINCIPLE
) ,(79–92 (1985נית להזכיר ג את גישתו של לורנס טרייב שלפיה הרשעת נאש בשל קיומו של ספק
ממשי ומוצהר באשר לאשמתו היא פעולה לא מוסרית שפוגעת בכבוד הנאש  ,משתמש בו כאמצעי
להשגת מטרות אחרות ופוגעת במטרותיו האקספרסיביות והחינוכיות של המשפט הפלילי )ראו
Laurence H. Tribe, Trial by Mathematics: Precision and Ritual in the Legal Process, 84

) .(HARV. L. REV. 1329, 1372–1375 (1971כמו כ לפי עקרו ההגינות שהציע שטיי ,על המדינה
לעשות כל שביכולתה כדי להג על הנאש מפני הסיכו של הרשעת שווא ולהימנע ממת הגנה טובה
יותר לנאשמי אחרי )ראו  ,STEINלעיל ה"ש  ,10בעמ'  .(178–172דוגמה להתמודדות ע הטיעו
הפשטני של ואקי ,שלפיו גישות דאונטולוגיות אינ יכולות לאז בי חובות סותרות ,מצויה אצל:
Jeffrey Reiman & 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, 230–234 (Ellen F. Paul et al eds., 1990בנוס ,אנו סבורי כי נית לבסס

טיעו חזק בעד זכותו של הנאש שלא להיות מורשע בהיותו ח מפשע ג על יסוד עקרו חירות הפרט
כאידאל ראשוני של צדק לפי תפיסת הצדק של ג'ו רולס ,ששיקולי רווחה כלכלית אינ יכולי לגבור
עליו )ראו ) .(JOHN RAWLS, A THEORY OF JUSTICE 130–139, 176–180 (rev. ed. 1999דוגמה
לטיעו שכזה נית למצוא אצל  ,Reiman & van den Haagש  ,בעמ' .240–237
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מתייחס בעיקר לעבירות שאינ מלוות בתיוג חברתי ושהסנקציות המוטלות בגינ אינ
עולות לרוב על קנס סמלי ,כגו עבירות תכנו ובנייה ,עבירות על דיני איכות הסביבה,
עבירות מס ,עבירות מחשבי ,עבירות תעבורה והעסקת עובד זר ללא היתר  37.אשר
לעבירות אלו ,שבה הנזק הצפוי מהרשעה שגויה הוא קל יחסית ,ולעומת זאת זיכוי שווא
עלול לפגוע בערכי חשובי כמו אינטרס המלחמה בפשיעה ,אי הצדקה לטענתו לשימור
ר ההוכחה הגבוה של "מעבר לספק סביר" .הג שמסקנה זו נראית נכונה כשלעצמה ,נית
לטעו כי היא רק סימפטו של הבעיה האמתית הטמונה בעצ הגדרת של עבירות מסוימות
כעבירות פליליות.
כלומר ,א עבירה מסוימת אינה מעוררת רגשי נק מצד החברה ,אינה ראויה לגינוי
חברתי ,אינה מצריכה את הרחקתו של העבריי מ החברה ואינה מצדיקה נקיטת אמצעי
ענישה חמורי מקנס לצור הרתעת היחיד והרבי‰˙Â‡ Ì˜ÓÏ ‰˜„ˆ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ‰‡¯ ,
 .ÈÏÈÏÙ‰ ËÙ˘Ó‰ ˙¯‚ÒÓ· ‰ÏÈÁ˙ÎÏמסקנה עקרונית זו נגזרת מ התפיסה שבמשטר ליברלי
אי קיימת ההצדקה האפריורית לשימוש בכוח כופה בדמותו של המשפט הפלילי מצד
המדינה ומתו הדגשת ייחודה ופגיעתה של הסנקצייה הפלילית בתור שכזו .כ ניסח זאת
הרברט פאקר:
The criminal sanction is the law's ultimate threat. Being punished for a
crime is 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.38

מפתיע שדווקא בעניי זה נוקט ואקי גישה פורמליסטית ,שאינה מאפיינת את הספר
בכללותו ,המתייחסת לסיווג של העבירות התייחסות אקסיומטית .לדעתנו ,אשר תפורט
להל ,נכו ופשוט להוציא עבירות מסוימות מגדר ההלי הפלילי יותר מאשר לנסות
ולהתאי את ההלי הפלילי לעבירות שאינ תואמות את תכליותיו הבסיסיות )בפרפרזה על
המימרה האמריקאית הידועה :א זה לא נראה כמו ברווז ,לא הול כמו ברווז ולא מגעגע
כמו ברווז – אי סיבה להתייחס לזה כברווז(.
ואכ ,ה"אינפלציה" של העבירות במשפט הישראלי ,הפיחות בסטיגמה הנלווית לה
והצור להוציא עבירות מסוימות מגדר ההלי הפלילי ולהעביר לתחומו של המשפט
המנהלי לא נעלמו מעיני מלומדי 39ומעיני המחוקק .כ למשל בשנת  1985נחקק חוק
 37ואקי ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .363–357
.HERBERT L. PACKER, THE LIMITS OF THE CRIMINAL SANCTION 250 (1968) 38
 39ראו דניאל פרידמ "שיקול דעת שיפוטי בהעמדה לדי פלילי"  ËÈÏ˜¯Ù‰לה  ;(1983) 155מרי
גוראריה "אחריות מוחלטת לעבירות של 'תקנת הציבור' – קריאה להוצאתה מהמשפט הפלילי
ולהעברתה אל המשפט המנהלי" ‚· ;(1986) 241 Ë¯‚‡ ÔÂÚÓ˘Ï ˙Â¯Âקנת מ "סנקציות
אזרחיותעונשיות"  ËÙ˘Ó ÈÂÈÚטז  ;(1991) 243מרדכי קרמניצר "הא המשפט הפלילי – ידו בכול?"
) 935 Ï‡È„ ¯ÙÒנילי כה ועופר גרוסקופ עורכי  ;(2008 ,ויששכר רוזצבי וטליה פישר "מעבר
לאזרחי ולפלילי :סדר חדש לסדרי הדי"  ÌÈËÙ˘Óלח .(2008) 516–511 ,489
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גמישות ההוכחה בדי הפלילי  /יניב ואקי

העבירות המינהליות ,התשמ"ו– ,1985אשר לאור השני היה פלטפורמה להוצאת עבירות
רבות מגדר ההלי הפלילי ולהעברת להלי מנהלי מהיר ויעיל יותר 40.המנגנו שקובע
החוק הוא של הטלת קנסות מנהליי בידי מפקחי ורשמי כתחלי להגשת כתבי אישו.
לפי סעי  23לחוק העבירות המינהליות ,כשאד משל את הקנס שהוטל עליו ,התשלו
מכפר על העבירה ,במוב זה שתשלו הקנס אינו נחשב הרשעה ואינו נרש במרש
הפלילי41.
ע זאת בחוק העבירות המינהליות נקבעו שני חריגי לערו הטיפול המנהלי :חריג
אחד נקבע בסעי  15לחוק ,כאשר תובע סבור כי יש טעמי המצדיקי הגשת כתב אישו.
מדובר במקרי חריגי בחומרת או במקרי של עבריינות חוזרת ,אשר מצדיקי הוקעה
חברתית וענישה מחמירה יותר ,כגו הטלת עונשי מאסר 42.במקרי אלו א מוצדק לכאורה
לתת לנאש את הזכויות שמקנה הדי הפלילי ,וכ קובע החוק.

לעומת זאת ההצדקה לקיומו של החריג השני מובנת פחות .בסעיפי )8ג( ו )9ב()(3
לחוק העבירות המינהליות נקבעה זכותו של אד שנשלחה אליו הודעת קנס להודיע על
רצונו להישפט על העבירה .במקרה שכזה תובע נדרש להגיש כתב אישו נגד אותו אד,
לפי סעי  13לחוק העבירות המינהליות .בשל הגשת כתב האישו מתנהל הלי פלילי מלא,
על כל כלליו ודקדוקיו ,שתוצאתו יכולה להיות הרשעה לכל דבר ועניי )ראו סעי  14לחוק
העבירות המינהליות( ,לרבות לעניי המרש הפלילי  43.בהקשר זה נית לתהות מדוע
כשהמדינה סבורה שאי טע בניהול הלי פלילי בשל טיב העבירה )שא לא כ ,היה מוגש
כתב אישו מלכתחילה( ,יש לאפשר למי שהוגשה נגדו הודעת קנס לגרור את המדינה
להלי פלילי יקר ובעל פריווילגיות יתר לנאש – הלי שבסופו של יו עלול א לפגוע
בנאש עצמו מעבר לנדרש )ה בהיבט ההרשעה הפלילית ה בהיבט העונש שאינו חייב
להיות מוגבל במקרה שכזה לקנס בלבד(.
ע זאת הבעיה שהוצגה לעיל אינה מחייבת פתרו דרסטי המשנה סדרי עול במשפט
הפלילי ,כגו קביעת ר הוכחה גמיש .תחת זאת נית לבצע תיקו לחוק העבירות
המינהליות ,שיקבע כי במקרה שמקבל הודעת הקנס טוע שלא ביצע את העבירה ,ייעשה
הבירור בהלי מנהלי ,שלא יחייב ,בי היתר ,את הוכחת העבירה לפי סטנדרט הוכחה של
"מעבר לספק סביר" ,כפי שמציע ואקי .הלי בירור מנהלי שכזה נקבע לאחרונה למשל
בפרק ח' 4לחוק ניירות ער ,התשכ"ח– ,1968שהיתוס לחוק בשנת  44.2011הפרק החדש
מכונ "ועדת אכיפה מנהלית" ,שבראש כל מותב שלה עומד מי שרשאי לכה כשופט מחוזי.
מותב של הוועדה מוסמ לדו בכל חשד להפרת חובה לפי חוק ניירות ער )הפרות אשר
40
41
42
43
44

הקריטריוני המצדיקי הגדרת עבירה כ"עבירה מנהלית" מפורטי בס'  2.2.4ל"נוהל והנחיות להפעלת
חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו–) 4.3041 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ‰ "1985התשמ"ז(.
ראו רע"פ  ,È‡˙·˘ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 3515/12פס'  28לפסק הדי )פורס בנבו.(10.9.2013 ,
ראו ס'  5.2.6ל"נוהל והנחיות להפעלת חוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו–ıÚÂÈ‰ ˙ÂÈÁ‰ "1985
) 4.3041 ‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰התשמ"ז(.
עניי ˘·˙‡ ,Èלעיל ה"ש  ,41פס'  29לפסק הדי.
הפרק התווס במסגרת חוק ייעול הליכי האכיפה ברשות ניירות ער )תיקוני חקיקה( ,התשע"א–,2011
ס"ח .206
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לרוב ה ג עבירות פליליות לפי פרק י' לחוק( 45.הדיו בוועדה אינו כפו ,ככלל ,לדיני
הראיות ,והוא ייעשה על פי סדרי די שתקבע הוועדה עצמה 46.בתו הדיו ,א מצא המותב
כי בוצעה הפרה הוא רשאי להטיל על המפר אמצעי אכיפה מנהליי שוני ,שבראש
עיצומי כספיי בסכומי לא מבוטלי 47.ר ההוכחה שעל פיו אמורה לפעול ערכאה
מנהלית זו אינו קבוע במפורש בחוק ניירות ער ,א לפי כללי המשפט המנהלי מדובר
במידת הוכחה גמישה שתיקבע לפי עצמת הפגיעה שאמורה להיגר מההחלטה
הקונקרטית  48.כאמור ,איננו רואי מדוע פתרו שכזה לא יאומ ג בחוק העבירות
המינהליות במקרי שבה מקבל הודעת הקנס טוע שלא ביצע עבירה.
נית לטעו נגד הפתרו שהוצג לעיל ,שחוק העבירות המינהליות אינו חל כיו על כל
העבירות שאינ ראויות ,לפי טיב ,להיכלל בגדר המשפט הפלילי ,ולכ תיקונו כמוצע לעיל
לא יביא מזור מלא לבעיה שעליה הצביע ואקי .הדוגמה הבולטת לעבירות קלות שאינ
נכללות בחוק העבירות המינהליות ה עבירות התעבורה 49.לדעתנו ,ג טענה זו אינה יכולה
להצדיק את שינוי ר ההוכחה במשפט הפלילי .לכל היותר יש בה כדי להצדיק חשיבה
מחודשת על היק העבירות שנית להעביר לערוצי אכיפה מנהליי ,כגו חוק העבירות
המינהליות )במקביל להותרת אופצייה של אכיפה פלילית במקרי חמורי במיוחד ,כפי
שנהוג כיו( ,ועל טיב הסנקציות שיהיה נית להטיל באות הליכי מנהליי )למשל ,נית
לשקול הוספת סנקצייה של פסילת רישיונות נהיגה( .בהקשר זה יודגש שחוק העבירות
המינהליות אינו ערו האכיפה המנהלי היחיד שנית להעלות על הדעת ,ושתיתכנה עבירות
קלות אשר ידרשו פתרונות מנהליי שוני )דוגמת הפתרו שגובש בחוק ניירות ער,
כמפורט לעיל(.
מוב שייתכנו מקרי קצה של עבירות קלות ,שבכל זאת יהיה ראוי לקיי בגינ הלי
פלילי בשל ערכו האקספרסיבי של המשפט הפלילי או בשל מורכבות כלשהי שקיימת
בהגדרת העבירה .כזו היא למשל העבירה של העלבת עובד הציבור לפי סעי  288לחוק
העונשי ,התשל"ז– ,1977שעומדת במתח מובנה אל מול חופש הביטוי 50.ע זאת דווקא
בעבירות מסוג זה ,שמחייבות הכרעות ערכיות בנוגע לנאש וכשעיקר עונשו של הנאש
אינו הקנס שיוטל עליו א יורשע ,נדרשת רמה גבוהה של זהירות ,המגולמת בי היתר בר
45
46
47
48
49

50
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לפי ס' 52מד לחוק ניירות ער ,ההחלטה א לנקוט הלי פלילי או הלי מנהלי צריכה להיות של יושב
ראש הרשות לניירות ער לפי חומרת המעשה ונסיבותיו ,הערכת טיב ועצמת של הראיות הקשורות
באותו מעשה ומדיניות האכיפה של הרשות.
ראו ס' 52לט ו52מ לחוק ניירות ער.
ראו ס' 52נג לחוק ניירות ער.
ראו למשל בג"  ,ÌÈÙ‰ ¯˘ ' ÒÈÓÚÂ'‚ 5240/96פ"ד נא) ,(1997) 303 ,289 (1וכ צבי גבאי ‡‰ÙÈÎ
.(2012) Í¯Ú ˙Â¯ÈÈ ÈÈ„· ˙ÈÏ‰Ó
הג שמרבית עבירות התעבורה ה עבירות קנס לפי צו התעבורה )עבירות קנס( ,התשס"ב– ,2002אשר
מנוהלות במרש נפרד בתו המרש הפלילי לפי תק'  (1)2לתקנות המרש הפלילי ותקנת השבי )פרטי
רישו שלא יירשמו או שלא יימסר מידע עליה ועבירות שהרשעה בה לא תפסיק את תקופות
ההתיישנות או המחיקה( ,התשמ"ד–.1984
ראו את התחבטות של שופטי בית המשפט העליו באשר לפרשנות הראויה לעבירה זו בדנ"פ 7383/08
‡) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' „ÏÙ¯‚Âפורס בנבו ,(11.7.2011 ,למשל .כל זאת בעבירה שבגינה הוטל עונש קל
של קנס בס  800ש"ח ושלושה חודשי מאסר על תנאי.
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ההוכחה של "מעבר לספק סביר" .לא בכדי ,לדעתנו ,בחר ואקי שלא לציי עבירות אלה
כדוגמה לעבירות שבעניינ יהיה ר הוכחה נמו לפי המודל שהוא מציע .כ או כ ,אי
מדובר בעבירות נפוצות כמו עבירות תעבורה ,עבירות מס ,עבירות על דיני איכות הסביבה
ועבירות תכנו ובנייה ,המצדיקות קביעת די מיוחד שיחול עליה.
לסיכו נקודה זו ,טענתנו היא שהמודל של ר הוכחה גמיש בפלילי אינו נחו לצור
טיפול בעבירות הקלות ביותר ,אשר ממילא אינ מקיימות את מרבית תכליותיו של המשפט
הפלילי .הפתרו המתבקש בעניי עבירות אלה הוא פשוט להוציא מגדר המשפט הפלילי,
למעט כאשר נלוות לביצוע נסיבות חומרה חריגות או כאשר מדובר בעבריינות חוזרת.
מכא שהשאלה המרכזית שעמה היה צרי להתמודד ואקי בספרו בהקשר זה היא לדעתנו
א ראוי להחיל את המודל שהוא מציע על עבירות פליליות "מסורתיות" ,כגו עבירות
רכוש ,אשר מצדיקות רישו פלילי והטלת מאסרי קצרי ,וע זאת נחשבות לעבירות קלות
יחסית .לדאבו הלב ,ואקי בחר שלא להתמודד במפורש ע שאלה זו .כפי שנראה מיד,
הפתרו לשאלה זו רחוק מלהיות ברור או מובהק לפי הגישה התועלתנית שבה דוגל ואקי.

ד .ביקורת  :IIאיהנמקה של תחשיב התועלות
אחד החידושי המשמעותיי במודל המוצע על ידי ואקי הוא הניסיו לנמק את ההנחה
הרווחת בספרות המשפטית ובפסיקה ,שלפיה ככל שר ההוכחה במשפט הפלילי יכול
להשתנות כתלות בחומרת העבירה אז השינוי צרי להתבטא בכ שר ההוכחה יהיה גבוה
יותר ככל שהעבירה חמורה יותר .הנחה זו מוצגת ככלל כאקסיומה שאינה דורשת הוכחה,
א ואקי מנסה להצדיק אותה ,כפי שיפורט להל51.
כאמור ,לגישתו של ואקי ר ההוכחה במשפט הפלילי אמור לשק הכרעה ערכית בנוגע
ליחס הרצוי בי הרשעות שווא לבי זיכויי מוטעי 52.כיוו שוואקי מאמ גישה תועלתנית
בעיקרה ,הרי שיחס זה אמור להיגזר ,לשיטתו ,מאיזו בי הנזק החברתי שטמו בהרשעת
שווא לבי הנזק החברתי שטמו בזיכוי מוטעה 53.לטענתו ,כאשר מדובר בעבירות קלות
)עבירות קנס ,עבירות תעבורה וכיו"ב( ,אשר בעניינ השלכותיה של הרשעה שגויה אינ כה
חמורות ,ר ההוכחה האחיד והנוקשה הקבוע כיו בדי הפלילי נות משקל יתר לעקרו
ההגנה על חפי מפשע על פני אידאל חשיפת אמת54.

 51ראו מנשה "אידאל חשיפת האמת" ,לעיל ה"ש  ,29בעמ'  ;331דורו מנשה ושי אוצרי "בדיקת שכרות
ללא חשד סביר – הרהורי על החוק לתיקו פקודת התעבורה )מס'  ,(72התשס"ו–„ÈÂÈ„ ¯ÙÒ "2005
) 367–362 ,349 ‰˜È˙‡Â ÈÏÈÏÙ ËÙ˘Ó ÏÚ – ¯ÈÂדרור ארדאילו ,יור רבי ויניב ואקי עורכי ;(2009 ,
LARRY LAUDAN, TRUTH, ERROR AND CRIMINAL LAW – AN ESSAY IN LEGAL EPISTEMOLOGY
) ,STEIN ;55–56 (2006לעיל ה"ש  ,10בעמ'  .149–148לסקירה השוואתית של דעות שהובעו בעניי זה

בפסיקה ובספרות ראו קר שפיראאטינגר ורו שפירא "כלל הפסלות הישראלי בשולי הלכת יששכרוב"
„ ÌÈ¯·„Â ÔÈג .(2007) 452–445 ,427
 52ואקי ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .165–162
 53ש  ,בעמ' .228
 54ש  ,בעמ' .267
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ואקי ממחיש את המודל שהוא מציע באמצעות משוואת התועלת מבית מדרשו של ג'ו
קפל ,שמבוססת על מודל ההסתברות המתמטית .לפי משוואה זו ר ההוכחה במשפט
פלילי ,P ,צרי להיקבע לפי הנוסחה הזאת:
1
Dg
Di

P= 1+

כאשר  Dgהוא הנזק שנגר מזיכוי שגוי ו Diהוא הנזק שנגר מהרשעת שווא55.

ואקי טוע שככל שחומרת העבירה עולה ,כ על משקל החומרה שיש לייחס להרשעת
הח להיות גדול יחסית לזה של זיכוי עברייני )  ,( DDולכ ר ההוכחה צרי להיות גבוה
יותר ) 56.( Pאול דווקא טיעו מרכזי זה אינו זוכה להבהרה מלאה בספרו ואקי .מצד אחד
מוב מדוע הנזק שנגר מהרשעת שווא ) (Diהוא חמור יותר ככל שהעבירה חמורה יותר.
הבעיה היא שמצד שני ,ג הנזק שנגר מזיכוי עברייני ) (Dgהוא חמור יותר ככל שהעבירה
חמורה יותר .מכא ,שעל מנת להוכיח את טיעונו המרכזי ,ואקי היה צרי להבהיר מדוע
קצב השינוי של  Diביחס לחומרת העבירה גבוה מקצב השינוי של  Dgביחס לחומרת
העבירה ) .(∂Di > ∂Dgלמרבה הצער ,דווקא בנקודה מרכזית זו ואקי מעדי להניח את
המבוקש:
i

g

·˙‰Ê Ô·ÂÓ· ,ÌÈÈ˜‰ ·ˆÓ‰ ˙Â˘Ï ˙˘˜·Ó‰ ÔÂÊÈ‡ ˙ÁÒÂ· ¯·Â„Ó ,˙ÈˆÓ
˘.‰ÁÎÂ‰‰ Û¯ ˙ÚÈ·˜ Í¯ÂˆÏ ‡ÂÂ˘ ÈÈÂÎÈÊ Ì‚ ÔÂ·˘Á· ˙Á˜Ï ‰ÚÈˆÓ ‡È‰
ÈÈÂÎÈÊÓ ˜Ê‰˘ ˙Â¯ÓÏ ,˙Â¯ÂÓÁ‰ ˙Â¯È·Ú· ÈÎ ¯ÈÎÓ ÚˆÂÓ‰ Ï„ÂÓ‰ ,˙‡Ê ÌÚ
˘ÌÈ¯˜Ó· ÔÎ ÏÚ ,ÌÈÂÓ ˙Â¯˘Ú ‰ÏÂÚ ‰ÈÂ‚˘ ‰Ú˘¯‰Ó ˜Ê‰ ,¯˙ÂÈ ÏÂ„‚ ‡ÂÂ
‡57.[...] ‰Â·‚ ‰ÁÎÂ‰ Û¯ ˘Â¯„Ï ˘È ‰Ï
כאמור ,ואקי אינו הראשו שמניח הנחה זו מבלי להוכיח אותה ,והוא א נסמ על מלומדי
אחרי 58,א בשל מקומה המרכזי של טענה זו במודל שהוא מציע ,היה נית לצפות לדיו
מעמיק יותר בעניי זה .תחת זאת ואקי מעדי להסתמ בעיקר על אינטואיציה ועל כתיבה
אקדמית קודמת להוכחת טענתו:
מתקבל על הדעת לחשוב שעדי לזכות עשרה רוצחי מאשר להרשיע ח
מפשע אחד בעבירת רצח ולשולחו למאסר עול .א מה בדבר יישו
העיקרו על עבירות אחרות? הא יש לעקרו זה תוק כלפי כל העבירות
הפליליות? כ למשל ,הא עדי לזכות אל מזהמי סדרתיי ולאפשר לה
לפגוע באיכות הסביבה של כול ,מאשר להעמיד בסיכו ח מפשע אחד
55

ההסבר למשוואה זו מופיע אצל John Kaplan, Decision Theory and the Factfinding Process, 20
) ;STAN. L. REV. 1065, 1071–1072 (1968ואקי ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .422–418

 56ש  ,בעמ' .420
 57ש  ,בעמ' ) 226ההדגשות שלנו ,ד"מ וס"ב(.
 58ראו לעיל ה"ש  51וכ המקורות הנזכרי אצל ואקי ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' ) 280–244א שחלק
מהמלומדי הנזכרי אצל ואקי ,כמו וורסת'ור ,לילקוויסט וסטפ ,מציגי עמדה מסויגת בנוגע להנחה
זו ,וחלק האחר מתייחס לאותה הנחה כאקסיומה שאינה דורשת הוכחה(.
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בפני הרשעה שגויה בגי השלכת פסולת ולקנוס אותו על עבירה שלא ביצע?
או מה באשר לטענה :עדי לזכות מאה עברייני תנועה ולאפשר לה
להמשי ולסכ את ציבור המשתמשי בדרכי התחבורה ,מאשר להרשיע ח
מפשע אחד בעבירת תעבורה ולפסול את רשיונו?!59
בעינינו הטיעו שמעלה ואקי רחוק מלהיות אינטואיטיבי .ראשית ,האינטואיציה אינה יכולה
להצביע לדעתנו על הנקודה שבה השיקולי הגמולניי אמורי לגבור על השיקולי
התועלתניי ב"המודל המעורב" של ואקי ,כאשר מדובר בעבירות חמורות )הא היחס בי
זיכויי שווא להרשעות שווא בעבירת הרצח למשל צרי להיות  1:10או  1:20או .(1:100
שנית ,א נשי לרגע בצד את העבירות הקלות ביותר ,שבעניינ המודל של ואקי אינו
נחו כלל )לפי הביקורת הראשונה שהצגנו לעיל( ,האינטואיציה אינה מאפשרת השוואה
פשוטה בי ההבדלי בנזקי הנגרמי מהרשעות שווא ומזיכויי שווא כשהעבירות שונות
בחומרת.
כ למשל ניסה אריק לילקוויסט להשוות בי ר ההוכחה שיוחל בפועל בעבירה מסוימת
של גנבה מרכב לבי ר ההוכחה שיוחל בפועל בעבירה מסוימת של אונס קטי ,על פי
שיקולי תועלתניי .לאחר שישה עמודי של ניתוח התועלות והנזקי שמאפייני את כל
אחת מהעבירות ההיפותטיות הללו וניסיו להשוות ביניה ,מגיע לילקוויסט למסקנה שר
ההוכחה במקרה האונס ההיפותטי שתיאר צפוי להיות נמו מר ההוכחה במקרה הגנבה
ההיפותטי שתיאר 60.זאת ,בניגוד למסקנה המתחייבת לכאורה מהמודל של ואקי.
את טענתנו נבקש להדגי ג באמצעות עבירת רכוש שעונה על המאפייני שהוצגו
בסו הפרק הקוד ,כלומר עבירה פלילית "מסורתית" ,שאי חולק שהיא צריכה להידו
בהלי פלילי א שאינה מ החמורות שבספר החוקי .על פי הפסיקה ,העבירה של גנבת
בקר היא עבירה שמצדיקה עונשי מאסר בפועל ,ג כאשר מדובר במעשה גנבה בודד שביצע
נאש ללא עבר פלילי 61.מצד אחד ,הנזקי הצפויי  ‰¯·ÁÏמזיכוי שווא בעבירה זו ה
גנבת ראשי בקר נוספי בידי אותו נאש )כי לא הורחק מהחברה( ופגיעה מסוימת בהרתעה
הכללית ,שקשה מאוד להעריכה )בהקשר זה יש לציי כי ההליכי המשפטיי הנוגעי
לעבירה זו אינ מובאי ככלל לידיעת הציבור הרחב באמצעות התקשורת( .מצד שני,
הרשעת שווא של נאש בעבירה זו עלולה להיות הרסנית  Â˙ÁÙ˘ÓÏÂ Ì˘‡Ïולשנות את
מסלול חייו ,במיוחד א מדובר ברישו פלילי ראשו ובמאסר ראשו )בכל מקרה אי
מדובר בנזק זניח ,בשונה מהרשעה בעבירות קנס מסוימות(.
ע זאת אי ספק שהנזק הצפוי לנאש בגי הרשעת שווא בעבירה של גנבת בקר קט
מהנזק הצפוי לנאש בגי הרשעת שווא בעבירת אלימות חמורה ,שבגינה הוא צפוי
להישלח לשנות מאסר ארוכות .מנגד ,ג הנזק הצפוי לחברה מזיכוי שווא בעבירה של גנבת
 59ש  ,בעמ' .237
60

ראו Erik Lillquist, Recasting Reasonable Doubt: Decision Theory and the Virtues of
).Variability, 36 UC DAVIS L. REV. 85, 152–158 (2002

 61ראו למשל ע"פ ) ‰„ÈÈÓÂÁ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 933/08פורס בנבו .(15.5.2008 ,באותו מקרה הוחמר
עונשו של נאש ללא עבר פלילי והועמד על שנת מאסר בפועל ,מבלי שערכאת הערעור מיצתה עמו את
הדי ,בגי ניסיו לגנוב שלושה עגלי ובגי עבירות נלוות שבוצעו באותו אירוע.
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בקר קט מזיכוי שווא בעבירת אלימות חמורה .כעת נשאלת השאלה איזה מבי הפרשי
הנזקי שהוצגו לעיל גדול יותר .ג א נתעל מבעיית האינקומנזורביליות )חוסר
האפשרות למדוד את שני סוגי הנזקי במישור מדידה אחד( 62המובנית בשאלה זו ,איננו
סבורי כי יש לה תשובה פשוטה או אינטואיטיבית ,כפי שסבר ואקי בספרו.
עוד נציי כי א במודל הענישה ההולמת שוואקי מציע אי כדי להקהות את הבעיה
שהוצגה לעיל .לכאורה ,מודל הענישה ההולמת אמור להפחית את הנזק שייגר מהרשעת
ח מפשע ) (Diכאשר ההרשעה אינה ודאית ,ובכ להקל עוד יותר את הנמכת ר ההוכחה
) (Pבעבירות קלות יחסית ,לפי משוואת התועלת של קפל .הבעיה בטיעו זה של ואקי
טמונה בכ שהנזק שנגר מהרשעת ח מפשע אינו פונקצייה רציפה של מש המאסר
משו ששבוע המאסר הראשו והתיוג ברישו פלילי ה "קפיצת מדרגה" מבחינת הנזק
שנגר לנאש ,ו"מדרגה" זו מתרחשת בסמו מאוד לראשית הצירי של הגר העונשי.
לש המחשה נניח שאשמתו של נאש בעבירה של גנבת בקר הוכחה ברמת ודאות של
 .80%הפחתת עונש המאסר שיוטל עליו אפילו ב 50%בשל רמת הוודאות הפחותה של
ההרשעה ,לא תחסו ממנו את הנזקי הכבדי של הרישו הפלילי ושל עצ הכניסה לבי
כותלי הכלא לש נשיאת עונש מאסר לא מבוטל .כלומר ,לפי ההנחה הסבירה שהנזק הנגר
לאסיר מהתמשכות המאסר מתאפיי בנזק שולי פוחת 63ולא רצי ,יהיה קשה מאוד
"לפצות" על הרשעות לא בטוחות באמצעות הפחתת עונשי מאסר מבלי להגיע לרמות
ענישה שאינ ראויות ,בכל קנה מידה ,לחומרת העבירות ,כלומר ענישה שאינה כוללת מאסר
ורישו פלילי .א נחזור שוב לדוגמה של עבירת גנבת הבקר ,הטלת עונש של קנס בלבד
בגי עבירה זו יהיה עונש לא ראוי לאור פסיקת בית המשפט העליו ,ולדעתנו יהיה קשה
מאוד להצדיק אותו בפני הציבור ,א א תודגש העובדה שההרשעה היא ברמת ודאות של
 80%בלבד.

ה .ביקורת  :IIIהפ הדסקריפטיבי של המודל המוצע אינו מבוסס
אי ספק כי את עיקר מאמציו משקיע ואקי בהצדקת המודל שהוא מציע מבחינה נורמטיבית.
ע זאת הוא מנסה לבסס את הטענה שהמודל הזה משק ג את המצב הנוהג ,כלומר שיש
לו ג פ דסקריפטיבי .כ מסכ ואקי את טענתו בעניי זה:
כלל של דברי ,הג שלא בוצעו מחקרי אמפיריי בנושא בישראל ,נית
למצוא ביסוס לטענה כי ג בתי המשפט באר מבחיני ,הלכה למעשה ,בי
סוגי העבירות לפי חומרת בבוא לייש את רמת ההוכחה ודרגת השכנוע

62
63
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להגדרת אינקומנזורביליות ראו  ,Shapiraלעיל ה"ש  ,32בעמ' .1618
הנחה זו מצויה בספרות ,והיא א זכתה לאישוש מחקרי מסוי  .ראו William Spelman, The Severity
& of Intermediate Sanctions, 32 J. RES. CRIME & DELINQ. 107, 110, 129 (1995); Alon Harel
Uzi Segal, Criminal Law and Behavioral Law and Economics: Observations on the Neglected
).Role of Uncertainty in Deterring Crime, 1 AM. L. ECON. REV. 276, 295–296 (1999
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הנדרשת .כ למשל מצאנו לא אחת כי בעבירות חמורות ,באופ יחסי נדרשת
כמות גדולה יותר של ראיות משכנעות64.
אמנ ואקי מעלה את האפשרות שמדובר בכלי רטורי בלבד ,אשר מאפיי את פסקי הדי
בעבירות החמורות ,א הוא שולל זאת משני טעמי :ראשית ,לטענתו ,א זה היה המצב
הרי שלפחות חלק מהציבור היה מודע לקביעתו של ר ההוכחה בפועל .שנית ,הוא רומז
שלבתי המשפט אי אינטרס לנקוט רטוריקה שכזו כמס שפתיי ,שכ היא משדרת מסר
לעברייני שרבי הסיכויי שה לא ייענשו על מעשיה65.
איננו חולקי על טענתו הדסקריפטיבית של ואקי "במוב הצר" ,כלומר שיש בפסיקה
אמירות של כמה שופטי שנית לפרש כהגבהת ר ההוכחה בעבירות חמורות .ע זאת
לדעתנו לשופטי יש נטייה ,כמעט טבועה ,להאדיר את זכויות הנאשמי בהלי הפלילי
במסגרת פסקי הדי ,ולכ אי אפשר להסתפק ברטוריקה של פסקי הדי כדי להוכיח את
טענתו הדסקריפטיבית של ואקי במוב המהותי ,ולו באופ ראשוני 66.יתרה מזאת ,בכוונתנו
לטעו כי דיני הראיות בשני האחרונות משתני · ÍÂÙ‰ ÔÂÂÈÎמהמודל שמציע ואקי ,כלומר
שה נוטי דווקא להקל על התביעה כאשר מדובר בהוכחת עבירות חמורות ,כפי שיפורט
להל.
כאמור ,ואקי מקדיש חלקי נרחבי מטיעונו הדסקריפטיבי לפסק דינו של השופט
אגרנט )כתוארו אז( בעניי ‚¯ ,„ÏÂÂÈהידוע ג כמשפט קסטנר 67.בפסק די זה מגיע השופט
אגרנט למסקנה כי כאשר מדובר במשפט על הוצאת דיבה ,הרי שמידת ההוכחה הנדרשת
לצור הוכחת טענת ההגנה "אמת דיברתי" אינה בהכרח מידה של מאז הסתברויות ,אלא
צריכה להיגזר מרצינות תוכ הדיבה .בנסיבות פסק הדי ,כיוו שתוכ הדיבה היה חמור
ביותר )טענה בדבר שיתו פעולה ע הנאצי( ,קבע השופט אגרנט כי על הנאש להוכיח
את טענת ההגנה שלו על פי ר ביניי ,שהוא בי "מאז הסתברויות" לבי "מעבר לספק
סביר"68.
ע זאת לא ברור לנו כיצד פסק די ‚¯ „ÏÂÂÈמסייע לטיעונו הדסקריפטיבי של ואקי.
ראשית ,העבירה של לשו הרע אינה מ החמורות שבספר החוקי )א שחומרת הדיבה
בעניינו של קסטנר הייתה בהחלט יוצאת דופ( .שנית ,העלאת ר ההוכחה שנקט השופט
אגרנט התייחסה לטענת הגנה ,ובכ הוא למעשה הקל את הרשעת הנאש .לבסו ,א א
נקבל את העמדה הרווחת שמשפט גרינוולד היה למעשה משפטו של קסטנר ,עדיי יש
לזכור כי קסטנר לא היה צפוי לסנקצייה פלילית אלא לכל היותר לסטיגמה קשה לאחר מותו
)שכ כידוע קסטנר נרצח טר מת פסק הדי בבית המשפט העליו( .מכל מקו ,ר
ההוכחה שהציב השופט אגרנט ל"הרשעתו" של קסטנר היה גבוה מר ההוכחה האזרחי
בלבד ,א לא מר ההוכחה הפלילי הנוהג בעבירות אחרות.
64
65
66
67
68

ואקי ,לעיל ה"ש  ,1בעמ' .403
ש  ,בעמ' .406–404
אנו מודעי לכ שטענתו של ואקי בעניי זה אינה גורפת )ראו ש  ,בעמ' .(399–397
עניי ‚¯ ,„ÏÂÂÈלעיל ה"ש .23
ש  ,בעמ' .2065–2060
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כ או כ ,בניגוד גמור לטענתו הדסקריפטיבית הראשונית של ואקי ,אנו סבורי כי
קיימות דוגמאות רבות לכ שבשני האחרונות דיני הראיות נוטי דווקא להקל על התביעה
כאשר מדובר בהוכחת עבירות חמורות 69.אמנ הדבר לא נעשה באמצעות הנמכה מפורשת
של ר ההוכחה ,א לא נהיה הראשוני לטעו שג כללי ראייתיי אחרי יכולי ,הלכה
למעשה ,לשנות את חלוקת סיכוני המשגה במשפט  70.בי שמדובר בכללי שנקבעו
מטעמי הוכחתיי )כמו ר ההוכחה( ובי שמדובר בכללי שנקבעו מטעמי
חוהוכחתיי71.
הדוגמה הבולטת ביותר מהשני האחרונות הוא פסק די  ,·Â¯Î˘˘Èאשר בו אימ
לראשונה בית המשפט העליו גרסה מרוככת של כלל " ֵרות הע המורעל" האמריקאי72.
לא בכדי נקבע כלל פסילה זה ,המקשה על התביעה להוכיח את האשמה בעבירה קלה ביותר
)שלושה שימושי ב"ס קל"( .באורח נדיר גילה בית המשפט את דעתו כי חומרת העבירה
היא שיקול בהפעלת הכלל ,כ שהוא לא יופעל דווקא בעבירות החמורות ביותר 73.הג
ששופטי ומלומדי חלקו על ההצדקה להתחשבות בחומרת העבירה לצור הפעלת
הכלל 74,עד היו )כשמונה שני מאז שנקבעה ההלכה( לא זוכה א נאש )חי( אחד
מעבירה חמורה בשל הפעלתו75.
דוגמה נוספת ה השינויי הרבי שבוצעו בשני האחרונות בכללי ראייתיי הנוגעי
לעבירות מי חמורות – שינויי שפוגעי ,רוב ככול ,בזכויות נאשמי ומקלי על
התביעה להוכיח את האשמה 76.כ למשל תוק סעי  5לפקודת הראיות ]נוסח חדש[,
התשל"א– 1971פעמיי כדי להחריג את כללי הפסילה הקבועי בסעיפי  3ו 4לפקודה

69
70
71
72
73
74
75

76

20

ראו סיו ביבר ÌÈÂ¯Á‡‰ ÌÈ¯Â˘Ú‰ È˘· ÈÏ‡¯˘È‰ ÈÏÈÏÙ‰ ËÙ˘Ó· ˙ÂÈ‡¯‰ ÈÈ„ Ï˘ ‰ÈˆÂÏÂ·‡‰
) 167–97חיבור לש קבלת התואר "דוקטור לפילוסופיה" ,אוניברסיטת חיפה – הפקולטה למשפטי ,
.(2013
ראו  ,LAUDANלעיל ה"ש  ,51בעמ' .146–117
להבחנה בי כללי הוכחתיי לכללי חוהוכחתיי ראו דורו מנשה "למהותו הלוגית והנורמטיבית
של סעי  11לחוק סדר הדי הפלילי )סמכויות אכיפה – חיפוש בגו החשוד( ,התשנ"ו–˙È¯˜ "1996
 ËÙ˘Ó‰ב .(2002) 313 ,295
ע"פ  ,È˘‡¯‰ È‡·ˆ‰ Ú·Â˙‰ ' ·Â¯Î˘˘È 5121/98פ"ד סא).(2006) 461 (1
ש  ,פס'  74–72לפסק דינה של השופטת ביניש.
ראו ע"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÁ¯Ù 4988/08פורס בנבו ;(1.8.2011 ,ע"פ ˙È„Ó ' ‰˜ÂÚ Ï‡ 5956/08
) Ï‡¯˘Èפורס בנבו ;(23.11.2011 ,שפיראאטינגר ושפירא ,לעיל ה"ש  ,51בעמ' .452–445
ראו למשל רע"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÌÈÈÁ Ô· 10141/09פורס בנבו ;(6.3.2012 ,ע"פ ' Â‡ˆË‚ 6144/10
) Ï‡¯˘È ˙È„Óפורס בנבו ;(10.4.2013,ע"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ˜¯‡·ÂÓ 10477/09פורס בנבו,
 .(10.4.2013לפי הגישה הדסקריפטיבית שמוצגת בפרק זה ראינו לנכו להתעל מזיכויו של יוני אלז
ז"ל לאחר מותו )ראו ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÌÊÏ‡ ÔÂ·ÊÚ 1301/06פ"ד סג) ,((2009) 177 (2כיוו שאיננו
סבורי שפסק די בודד זה משק את הדי הנוהג ,מטעמי ברורי  .ראו ג בועז סנג'רו "כלל פסילת
הראיות שהושגו באמצעי פסולי מתפתח ,א עדיי ללא נכונות לשל מחיר חברתי )ולזכות אש
בעבירה חמורה שעודנו חי("  ¯˙‡ ÏÚ ÌÈËÙ˘Óד .(2012) 48–43 ,25
ראו טענות דומות אצל ד ביי "השינויי בנקודת האיזו שבי ההגנה על קורב עבירת האינוס לבי
השמירה על זכויות הנאש "  ËÈÏ˜¯Ù‰מב  ;(1995) 281אמנו סטרשנוב "עבירות מי – חידושי החקיקה
והפסיקה"  ËÙ˘Ó‰ב .(1994) 265

ביקורת ספרות :מעבר לספק סביר –
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בנוגע לעבירות מי ולעבירות זנות ותועבה בתו המשפחה 77.בנוס ,הפסיקה קבעה שורה
של חזקות שמטרת להקל על התביעה להוכיח את יסוד איההסכמה בעבירות מי מקוממות
במיוחד )כגו אונס קבוצתי בקטינה או עבירות מי של הורה בילדו( 78.ג הכלל של
"מעשי דומי" הוגמש מאוד לצור הוכחת עבירות מי בקטיני 79.וקיימות דוגמאות
נוספות80.

ו .סיכו
ספרו של ואקי הוא חיבור פור דר שאי אפשר להתעל ממנו .הספר מציע מודל מקי
שקושר בי ר ההוכחה בפלילי לבי חומרת העבירה וחומרת הענישה .בתמצית רבה,
בהתבסס על תפיסה תועלתנית ,טוע ואקי שאי הצדקה לקביעת ר הוכחה נוקשה וגבוה
של "מעבר לספק סביר" ג בעבירות קלות ,שבה הנזק הצפוי מהרשעת שווא אינו כה קשה,
ואילו הצור באכיפה ובהרתעה הוא רב .כ"פיצוי" על הנמכת ר ההוכחה בעבירות אלה
מציע ואקי להקל בענישה כאשר ההרשעה אינה ודאית.
הג שהמודל שמציע ואקי שובה את הלב ותוא את האינטואיציה המשפטית ,סברנו כי
קיימי בו שלושה כשלי מרכזיי שאינ מאפשרי לקבלו א א נהיה נכוני לאמ את
התפיסה התועלתנית העומדת בבסיסו.
ראשית ,באשר לעבירות הקלות ביותר ,אשר ואקי מתמקד בה כהצדקה מרכזית למודל
– טענותיו של ואקי יכולות להוביל למסקנה שאי מקומ של עבירות אלה בגדר המשפט
הפלילי מבלי שיהיה צור להרחיק לכת ולהתאי את המשפט הפלילי לעבירות שאינ
מקיימות את תכליותיו הבסיסיות.
שנית ,הראינו כי ואקי מניח את המבוקש בתחשיב התועלות שהוא מציג .כלומר אי
סיבה להניח שתוספת הנזק שתיגר לנאש מהרשעת שווא כתלות בחומרת העבירה היא
גדולה מתוספת הנזק שתיגר לציבור מזיכוי שווא כתלות בחומרת העבירה.
77
78

79

80

ראו ס'  1לחוק לתיקו פקודת הראיות )מס'  ,(9התשנ"א– ,1991ס"ח  ;54ס'  14לחוק העונשי )תיקו
מס'  ,(56התש"ס– ,2000ס"ח .226
ראו ע"פ  ,È¯‡· ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 5612/92פ"ד מח) ;(1993) 302 (1ע"פ ˙È„Ó ' ‰ÂÁÂ‡ 5739/96
 ,Ï‡¯˘Èפ"ד נא) ;(1996) 721 (4דנ"פ  ,ÈÂÏÙ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 6008/93פ"ד מח) ;(1995) 845 (5ע"פ
) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 8624/08פורס בנבו ;(20.9.2010 ,ע"פ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 241/03
)פורס בנבו.(28.12.2005 ,
ראו ע"פ  ,ÈÂÏÙ ' Ï‡¯˘È ˙È„Ó 4009/90פ"ד מז) ;(1993) 292 (1ע"פ ˙È„Ó ' ÔÈÙÒÈ¯˜ 595/95
) Ï‡¯˘Èפורס בנבו ;(14.7.1996 ,ע"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 854/04פורס בנבו ;(30.3.2005 ,ע"פ
) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 9902/04פורס בנבו ;(16.7.2007 ,ע"פ Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 4378/03
)פורס בנבו  ;(9.7.2003ע"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 6279/03פורס בנבו ;(5.2.2004 ,ע"פ 6214/94
) ÈÂÏÙ ' Ï‡¯˘È ˙È„Óפורס בנבו ;(19.2.1995 ,ע"פ  ,Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 3049/94פ"ד מט)(4
 ;(1995) 189ע"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 1326/02פורס בנבו ;(4.4.2002 ,ע"פ ' ÈÂÏÙ 3648/04
) Ï‡¯˘È ˙È„Óפורס בנבו ;(15.9.2005 ,ע"פ ) Ï‡¯˘È ˙È„Ó ' ÈÂÏÙ 9657/05פורס בנבו,
.(9.3.2009
ראו ביבר ,לעיל ה"ש  ,69בעמ' .141–126
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לבסו ,הצגנו דוגמאות לכ שהמודל המוצע אינו משק את המגמה המאפיינת את דיני
הראיות בשני האחרונות ,שנוטי דווקא להקל ע התביעה בהוכחת האשמה בעבירות
החמורות ,וכ ג הפ הדסקריפטיבי של המודל המוצע מוטל בספק.
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