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— תימצע הללפה ינפמ ןויסחה
 1זהמדיקל רואנה םדאה לש וקבאמב ןרד ןויצ םנמאה
תאמ

סורג לאונמע

.ג .תימצע הללפה ינפמ ןויסחה לש ותחימצל יטפשמ-ירוטסיהה עקרה .ב .המדקה .א
דימעהל הרבחה תונוכנ יא . 1.םויכ תימצע הללפה ינפמ ןויסחה ןעשנ ןהילע תוחנהה תניחב

.ש"מהיב ןוידב וא ,רקש תודע ,תימצע הללפה — העודיה המלירטב הריבעב דושחה תא

תואדוה יכ ששחה . 3.תירוטיזיוקניאה הטישה ינפ לע תירסרוודאה הטישה תפדעה 2.
תמעפמה השוחתה . 4.תוכמסב הערל שומיש ךותו םיישונא יתלב םיעצמאב וגשוי תולילפמ
הניפל תוכז םדא לכל הנשי היפ לע טרפה תוריחל םישכור ונאש דובכה . 5.ןגוה קחשמל ונב

ונתרכה . 7.תולילפמ תואדוהב וננומא רסוח . 6.עירפמ ץאב וינינע תא להנל לכוי הב .ולשמ

םיפחל ןגמ םג שמשמ אוה ירה ,םיניירבעל טלקמ םיתיעל שמשמ ןויסחה יכ ףאש הדבועב

לש תויתיארה ויתואצות יונישל םויכ תונמתסמה תומגמה .ה .ןויסחה ףקיה .ד .עשפמ

.רקחמה תונקסמ .ו .ןויסחה

המדקה .א
 Murphy V. Waterfront Commission of New-York Harbor2תשרפב ,גרבדלוג טפושה
העבש הנמ אוה .םדאה לש תובושחה תודרחה תחאכ תימצע הללפה ינפמ ןויסחה תא ראית

:3וכותב םילפוקמה םיכרע
,תימצע הללפה — העודיה המלירטב הריבעב דושחה תא דימעהל הרבחה תונוכנ-יא 1 .

.ש"מהיב ןויזב וא ,רקש תודע
.תירוטזיוקניאה הטישה ינפ לע תירסרוודאה הטישה תפדעה 2.

הערל שומיש ךותו םיישונא-יתלב םיעצמאב וגשוי תולילפמ תואדוה יכ ששחה 3.
.תוכמסב

תויוכז ןיב תואנ ןוזיא אוצמל ךירצ היפ לע ",ןגוה קחשמל" ונב תמעפמה השוחתה 4.
שי םא אלא ,ודירטהל אלו חרזאל חינהל הנידמה תשרדנ ,אצוי לעופכ .טרפהו הנידמה

.ודגנ היתונעט תא חיכות הדבל איהש תקדצומ הביס הדיב

.רמאמה תטויטל תוליעומה םהיתורעה לע ,רצינמרק ר"דלו רקנא 'א 'םורפל הנותנ יתדות

 426 422 .Ullmann V. United States, 350 U.Sתשרפב יאקירמאה ןוילעה ש"מהיב לש וירבד םוגרת 1

(1956).

2 (1964) 52 .378 U.S.
 55.יעב ,םש 3
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הב ,ולשמ הניפל תוכזה םדא לכל הנשי היפ לע טרפה תוריחל םישחור ונאש דובכה 5.

.עירפמ ןיאב וינינע תא להנל לכוי
.תולילפמ תואדוהב וננומא רסוח 6.
םג שמשמ אוה ירה ,םיניירבעל טלקמ םיתעל שמשמ ןויסחה יכ ףאש הדבועב ונתרכה 7.

.עשפמ םיפחל ןגמ
המגמה תא ריבסהל םישקתמ ונייה יכ ןכתי ,תחכומ תמא םיגציימ ויה ולא םיכרע וליא

תבוחל יתייאר לקשמ קינעהלו ,ןויסחה לש ותלוחת ףקיהב םסרכל םויכ תנמתסמה
.וב שמתשמה

ןוזיאה תדוקנ יכ חיכוהל ןויסינ ךות ,תיחכונה תיטפשמה המגמב ךומתל שקבי הז רמאמ

רבחה סרטניא ןיבל ,ומצע לילפהל בייוחי אלש טרפה סרטניא ןיב — ,םויכ הנוכנה

וצמ — ,תמאה רחא תוקחתהל טפשמה יתבל רתוי םיבוט םילכ תקנעהו ,עשפב םוחלל

עמשמה ןיבל ,ודגנ תולילפמ תויארב וירקוח תא דייצל ברסל דושחה תוכז ןיבש הנחבאב

.וזכש תוגהנתהמ קסותש תיתייארה
:ןלהלד םיקרפה ישאר יפ-לע ןחבי אשונה

.תימצע הללפה ינפמ ןויסחה לש ותחימצל יטפשמ-ירוטסיהה עקרה .א
.םויכ תימצע הללפה ינפמ ןויסחה ןעשנ ןהילע תוחנהה תניחב .ב
.ןויסחה ףקיה .ג
.תויתיארה ויתואצות םוצמצל םויכ תונמתסמה תומגמה .ד

.רקחמה תונקסמ .ה

תימצע הללפה ינפמ ןויסחה לש ותחימצל יטפשמ-ירוטסיהה עקרה .ב
טפשמב תימצע הללפה ינפמ ןויסחה לש ותריצי תא תרשוק ,תוצופנ רתויה תורבסה תחא
ייוליגלו ללכב ירוטיזיוקניאה טפשמה תטישל תילגנאה הרבחב התיהש תודגנתהל ,ילגנאה
הרבסל הל ןיא ,םויכ ררבתמש יפכ .טרפב דרפסב היציזיוקניאה תפוקתב ועדונש תוירזכאה

.ךומסתש המ לע וז
,עודיה לככ .דרפסב היציזיוקניאה תפוקתל הברהב המדק ןויסחה לש ותוחתפתה תליחת
תוכמסל רשאב היסנכהו ךלמה ןיב םירורב חכ יקבאמ ולחהשכ -12 ,ה האמב תוחפל הלחה
.4טופישה

טפשמה יתבו ךלמה לש טפשמה יתב ןיב ולידבהש םיטלובה םירבדה דחא ,תע התואב

.ןידל םימשאנה ודמעוה םהיפ לע ןוידה יללכב ינושה היה ,םייתיסנכה

Pollock Sc Maitland, "The History of English Law" (Cambridge, 2nd, 1968); J.H. Wigmore,
"The Privilege Against Self-Crimination, its History", 15 Harv. L. Rev. (1901) 610, 611. J.H.

Wigmore, "Nemo Tenetur Seipsum Prodere," 5 Harv. L. Rev. (1891) 71. Levy, "The Right
Against Self-incrimination: History and Judicial History", 84 Pol. Sci. Q. (1969) 1. Friendly,
"The Fifth Amendment Tomorrow, The Case For Constitutional Change", 37 U. CinL. Rev.

(1968) 671. V. M. Bonventre", an Alternative to The Constitutional Privilege Against Self
.Incrimination", 49 Brookl L. Rev. (1983) 31
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הטישה הגהנ םהב ןכש ,רתוי םימדקתמ ,וז הניחבמ ,ויה םייתיסנכה טפשמה יתב
תא גיצהל תונמדזה ול הנתינו ,םיטפוש רבח ידי לע םשאנה רקחנ היפ לע ,תירוטיזיוקניאה
םיינוציח םינחבמ יפ-לע ןידה תא םיצרוח ויה ךלמה לש טפשמה יתב ,תאז תמועל .ותסריג

אצויכ דועו םימה ,שאה ןחבמ וא ברק-ודה תמגוד ,תמאה יוליג םע םולכ אלו םהל ןיאש
,הללכוש םייללכה טפשמה יתבב ןוידה תטיש רשאכ -15,ה האמה תארקל .5םירבד הלאב

תורודצולפה יתש ודמע ,תודבועה תעיבקל םינשיה םינחבמה תא ופילחה םיעבשומהו

.תומיעב — תירוטיזיוקניאה הטישה לומ םיעבשומה תטיש — תויטפשמה
םורגל בייח היה אל רבדה ,תונוש ויה תויטופישה תוכרעמה יתשב ןוידה תוטישש ףא

טפשמה יתב לש םנויסנ ,ןכא .טופישה תוכמס אשונב ןתושגנתה אלמלא ,ןהיניב תומיעל
בלה תמושת תא דקימש אוה םייללכה טפשמה יתב לש םתוכמס תחת רותחל םייתיסנכה
תחת םשאנה תריקח ,היה וז הרודצורפ דחייש המ .6הלא טפשמ יתבב הגהנש הרודצורפל
,היה וז העובש לש הביט  "Ex Officio".םשב העדונ וז העובש .םיטפושה ידי לע ,העובש

הלאש לכ לע בישהל בייח היה אוהו ,תמאה תא רמול שדוקה ירפסב עבשנ םשאנהש
התויקוחב קפס ליטה אל שיא .הריבעה השעמב ותודוותהל וז המרג וליפא ,וילא התנפוהש

יכ ונאצמ ,תאז םע .םשאנה תא רוקחל םייתיסנכה טפשמה יתב תוכמסבו ,וז העובש לש
,דבלב םימיוסמ םיאשונב ןודל םתוכמס תא וליבגהש םינוש םיקוקיח ומק םימיה ףולחב

טפשמה יתב לש םתוכמס תלבגהל םירורבה םיעצמאה דחא .7תואווצו ןיאושנב רקיעב
לש הרודצורפב שומיש ךות תוילילפ תוריבעב טופישה תא םהילע רוסאל ,היה םייתיסנכה

םלוא ,תיקוחו תרכומ איה תירוטיזיוקניאה הריקחה יכ רורב אופא היה ^8.Ex Officio
.םייתיסנכה טפשמה יתבב םיאשונ לש רצ םוחתל הלבגוה התליחתב
תירוטיזיוקניאה הריקחה הפקתוה -17,ה האמב דחוימבו -16,ה האמה ףוס תארקל

 ^m High Commission-Star-Chambers.לש טפשמה יתב ודמע ןוידה דקומב .המצע

 ^-Starיבגל  Ex Officios.תעובש תחת םידושח רוקחל קוחב וכמסוה םהינש
לע רתי .תוריבע לש בר ןווגמב ןודל ךמסוה אוה יכ ,תקולחמ התיה אל דחוימב Chambers,

.,תיטופישה תכרעמה ישאר ללכ ךרדב ודמע הז דסומ לש ושארב ,ןכ

ה לש ש"מהיב שארב דומעל  Whitgiftףושיביכראה לש ויונמ םע -1583,מ לחה
,תדב הריפכ לש דשחב ןידל הרומכ ישנא תדמעהב ןיגפהש תואנקהו High Commission,
הריקחה תטיש יכ הנעטב ,העינמ יווצ תגשהל םייללכה טפשמה יתבל תוינפה רפסמ ולדג

דמע ,המוד הרודצורפ ליעפהש  ^Star-Chamberםג .תיקוח יתלב איה תירוטיזיוקניאה
.תיטפשמו תירוביצ תרוקיב לש הזכרמב

התוא לש התויקוח תא עקעקל ,היה םייללכה טפשמ יתב ודמע וינפבש ישוקה
.םגפ הב ואצמ אל םינש ךשמשו ,קוחב הנגועש הרודצורפ
J.F. Stephen,Λ. History of The Criminal Law of England (Bart-Franklin. New York Originally

.Published London 1883) p. 59
 ,j.h. Wigmoreימעב  4,הרעה ,ליעל .612

J.A. Kemp, "The Background of The Fifth Amendment in English Law: A Study of Its
Historical Implications", 1 William Si Mary L. Rev. (1957)247. E.M. Morgan, "The Privilege
.Against Self-incrimination", 34, Minn. L. Rev. (1949) 1
לש ורמאמב הקיקחה תריקס האר ' ,Wigmoreעב  4,הרעה ,ליעל .611-610
.םש

 Wigmoreבכרוה אוה ללכ ךרדב יכ ןייצמ ^ Lord Chancellorינשו  .Chief Justices-hהרעה ,ליעל
'עב .619 4,
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הריקחה הנעשינ וילעש ינונקה טפשמה ךותמ הנתינ תוקפס םתואל הבושתה
לע תודוותהב בייחתהלו העובש תחת רקחהל םדא בייחל ידכ ,עודיכ .תירוטזיוקניאה
םיססובמ תויהל םיבייח ולאו — ול םיסחוימה תודשחה לע ודימעהל ךירצ ,הריבע השעמ
טפשמה יתבב וגהנ אל הלא םימדקומ םיאנת .התבגנ םתודעש םישנא לש הרורב הנולת לע

המ ועדי אל ללכ םימשאנ ,הברדא  ^m High Commission-Star-Charnbers.לש
םיטפושה ידי-לע םתריקח תעשב ךכ לע ודמל הנושארל .ססבתמ אוה המ לעו םדגנ דשחה
.10םטפשמ חתפיהב

ןויד עונמל חילצה ,טילקרפכ  Coke.היה וז הריקח תטיש דגנכ לגדה יאשונמ דחא
תריקחל םימדקומה םיאנתה ואלומ אל יכ ,הנעטב  ^High Commissionלש ש"מהיבב

אטבל ךישמה ,טפושכ ותבשב ,רתוי רחואמ  ^11.Ex Officioתעובש יפ לע ,ושרמ
יפ-לע אלש התלעפה דגנכ ךא אלא ,הריקחה םצע דגנ ץצוח אצי אל אוה .וז ותפקשה
.2,ינונקה טפשמב הל םיעובקה םיאנתה

 1637.תנשב  Star-Chambers^ John Lilburn,לש עודיה טפשמב לח הנפימה
ותריקחב .תדב הריפכו התסה ןהב שיש תורבוח אביו סיפדה יכ דשחב רצענ Lilburn

סחיתהל שקבתנשמ .ודגנ תומשאה תא שיחכה אוה ,יטפשמה ץעויה י"ע תמדקומה
קמינו ,תונעל בריס אוה ,ול וסחויש תודשחה םע םולכ אלו םהל היה אלש ,םירחא םישעמל
סחיב האדוה ונממ גישהל ןתרטמ לכש תולאשל בישהל בייח אוה ןיאש ,הנעטב ובוריס תא

ינפב םג רזח וז הנעט לע .3,תורחא תויארב םססבל לוכי וניא טפשמה תיבש םישעמל
.רסאמלו תוקלמל ותוא ןדו התוא החד רשא ,ש''מהיב

ה תטלחה תא לטבי יכ השקבב טנמלרפל ורסאמ םוקממ םשאנה הנפ -1640ב
": Illegal and Against theאוה ד"הספש עיבצה ןותחתה תיבה ,ןכאו Star-Chamber.
םשאנה בש ,המיוק אל וז הטלחהשמ .םייוציפ תעיבק ךות "4.Liberty of the Subject,
תא ןאכ איבהל יואר .ולביקו ורועריע תא עמשש ,םידרולה תיבל םעפה — טנמלרפל הנפו

:םשאנה תא גצייש טילקרפה ירבד

"The ground whereof being that Mr. Lilburn refused to take an oath to
answer all such questions as should be demanded of him, it being contrary to
the laws of God, nature and the kingdom for any man to be his own accuser".15
: .J. Η. Wigmore, "Nemo Tenetur Seipsum Prodere", 5 Hart. L. Revםג ןייעו  621,יעב ,םש
71 (1891).
 4,הרעה ,ליעל  J.H. Wigmore,לש ורמאמב טטוצמש יפכ (1589) 194 Collier V. Collier 4 Leon
" Nemo Tenetur Seipsumומצע לילפהל בייח םדא ןיא יכ העודיה תיניטלה הרמימה  620.ימעב

.רוגנס ותויהב הזה טפשמה תא טטיצ . Cokeהז טפשמלו  ^Cokeתרשקנ "Prodere
' 623-621.עב ,םש

": I am not willing to answer you to any more of these questions, becauseטטוצמ םשאנה רוקמב

I see you go about by this examination to ensnare me; for seeing the things for which I am
imprisoned cannot be proved against me, you will get other matter out of my examination; and

;therefore, if you will not ask me about the thing laid to my charge, I shall answer no more
...and of any other matter that you have to accuse me of I know it is warrantable by the law of
god and I think by the law of the land, that I may stand upon my just defence and not answer to

 625.ימעב  4,הרעה ,ליעל  wigmore,לש ורמאמב טטוצמש יפכ "your interrogatories.
' 625.עב ,םש
.םש ,םש
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,יקוח יתלב אוה ןידה קספ יכ ,רתיה ןיב ,עבק ,טילקרפה תונעט תא ולבקב ,םידרולה תיב

דחי ,הז הרקמ ".הטרק הנגמ"ה יפ לע חרזאל תחטבומה שפוחל תוכזב עגופו ,ןגוה יתלב
הלטיב רשא הקיקחל -1641,ב ,ויתובקיעב איבהש ירוביצ ץחלל ומרג ,16םיפסונ םירקמ םע
יאשונב טופישל םיתייסנכה טפשמה יתב תא הליבגהו הבש ןכו הלא םייטופיש תודסומ ינש
תורושקה תוריבעב תרתומ תירוטיזדקניאה הריקחה םאה :הלאשה החותפ הרתונ ןיידע .תד

.17תילילש הבושת ךכל הנתינ -17,ה האמה ףוס תארקל .תדב

הרכהל סחיב הנפימה תדוקנ תא הווהמה  Lilburn,טפשמב יכ ,שיגדהל ילוא יואר
תא תדגונ ,וזכש רותב ,תימצע הללפהש הנעט לכ הנעטנ אל ,תימצע הללפה ינפמ תוכזב
לכו ,ססובמ וניא ללכ םדא דגנ דשחה רשאכ ,תומייוסמ תוביסנב יכ ,היה ןעטנש לכ .קוחה
זא יכ ,םירקוחל ועדונ אלש םילילפ םישעמ לע עדימ ויפמ תולדל תוסנל איה הריקחה תרטמ
םע דחי ,הז טפשמ לש תירובצה הדוהתהש אלא .8,ומצע תא לילפהל ברסל םדאל ול רתומ

הו  ^High Commissionלש טפשמה יתבב וררבתהש תויתדה תופידרהמ רוביצה תדילס

טפשמה יתבב םימשאנ ודדוע ,תירוטזיוקניאה הריקחה תרוצל ורשקנש Star-Chambers

התיה אל בושש תוכז :תימצע הללפה ינפמ תוכזב הרכהל ןועטל  ^Common Lawלש
םה ויבגלש השעמה לש וביטב וא הרודצורפ לש םימדקומ םיאנת לש םמויקב תינתומ
.וז תוכזב הרכהל הרשכ התיה עקרקה .םינודינ
םיכילהל סחיב הליחת .וז תוכזב הריכמה הקיספ םיאצומ ונא 1ד-ה האמה עצמאמ לחה

.20םידעל סחיב ףא הרכוה איה ףוסבל .םייחרזא םיכילהב ףא רתוי רחואמו ,19םיילילפ
:תודבוע רפסמ לע דומעל יואר הז בלשב
תיטופישה הקיטקרפה םייקתהל הכישמה ,תימצע הללפה ינפמ תוכזב הרכהה ףרח 1.

םהיתוארוהו ,תמדקומ הריקחב 21םולש יטפוש ידי לע ורקחנ םיעשפב םידושח היפ לע
דסומ לוטיב םע קר הקספ וז הקיטקרפ .22םטפשמב תויארה ןמ קלחכ רתוי רחואמ ושמיש

-23.19ה האמה עצמאב תיתכלממה הרטשמה תמקהל ליבקמב ,תמדקומה הריקחה
אלש ובגינש תואדוה לש הליספה ללכב ריכהש ,ונתעידי בטימל ,ןושארה ד"הספ 2.

תוכזה תרפה לע ישפוחהו בוטה ןוצרה ןחבימ תא ןגיע אל :Jtex V. Warickshall24ןידכ

.דושחה תא ריהזהל הבוחה לע ןכש לכ אל ,תימצע הללפה ינפמ
'עב ,םש .626-621
'עב ,םש .626-627

'עב םש  Wigmore ,633-634לש וירבדמ טטצמ . Liiburnוז הנקסמ ךומתל ידכ
לש רומאה ורמאמב תוטטוצמ תואבה תואתכמסאה  ,Wigmoreימעב  4,הרעה ,ליעל 1662, :633-634

;Crook'sTrial,6How. St.Tr. 201,205; 1670, Penn's and Mead's Trial, 6 How St.Tr. 951,957
·1673, Penrice V. Parker, Finch 75; 1676, Jenkes Trial, 6 How. St. Tr. 1189, 1194; 1679,
;Langhorns Trial, 6 How. St.Tr. 417,435; 1680, Castlemaines Trial, 6 How. St. Tr. 1097,1096
1680, Earl of Stafford's Trial, 6 How. St. Tr. 1293,1314; 1681, Plunket's Trial, 8 How. St. Tr.

.447, 481; 1682, Bird V. Hardwicke, 1 Vern, 109
' 634.עב ,םש

).St. 1&2. Ρ Si Mar. C. 13 S 4 (1553); St. 2Λ3, Ρ Si Mar. C. 10 (1555
' ,J.F. Stephenעב  5,הרעה ,ליעל .416-417
J.D. Heydon, "Obtaining Evidence Versus Protecting the Accused: Two Conflicts". Crim. L.
R. (1971) 13; IIL. Radzinowitz,/!. History of English Criminal Law and its Administration from

.1750 (Steven Si sons London, 1956) pp. 1-52
.(1783) 168 Eng. Rep. 234
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תחת םשאנ תריקחל תודגנתה ךותמ העבנ תימצע הללפה ינפמ תוכזה יכ רוכזנ םא 3.
םשאנה ןמ הללשנ -19,ה האמה ףוס דע ןכש .תיטפשמ הילמונאל םידע ונא ירה ,העובש

ףוס דע  ^Common Law.לש טפשמה יתב לכב העובש תחת תודע לש תיסיסבה תוכזה

הטישה יכ אצוי אליממ .םידע ומעטמ דיעהל תוכזה ונממ הללשנ ףא -17ה האמה
.25וטפשמ ןמזב ומצע לילפהל ול הרשפא אל ללכ ,זא הגהנש תיטפשמה
תימצע הללפה ינפמ תיללכ תוכזב הרכהה יכ ,ונתעדל ,החיכומ וז תירוטסיה הריקס
תעובש לש היוקל הנבה ךותמ ,הארנה לככ ,העבנ רשא ,תיעטומ תיטפשמ תונשרפב הדוסי

םע -17ה האמב םייללכה טפשמה יתב לש תישגרה םתוהדזה םושמ ילואו Ex Officios,
ה לש טפשמה יתבב  Ex Officiosתעובש הלעפוה הב הרוצהמ הדלס רשא ,להקה תעד

,וז תוכז לע הירוגנס דמלל םויכ אבש ימ -Star-Chambers.הו High Commission
הנופ הב הרקמה ןמ דבל ,ירוטסיהה הרוקמב ךכל סיסבה תא אוצמל ,ונתכרעהל ,השקתי
.ודגנ ריבס דשח לכ אלב ,חרזאל תושרה

םיכרע הל ורשקנ ,טפשמב השרתשה וז תוכזשמ ,םינשה ףולחב יכ ,אופא אלפיי אל
ועירתהש םינושארה ןיבמ היה . Benthamםולכ אלו התריצי תביס ןיבל םניב ןיאש ,םישדח

.26המויק ךשמהל דגנתמה ינרדומה טפשמב םרז ותוא םע קדצב ההוזמ אוהו ,ךכ לע

םויכ תימצע הללפה ינפמ ןויסחה ןעשנ ןהילע תוחנהה תניחב .ג
יתב ןיב תויוכמס ביר עקר לע החתפתה תימצע הללפה ינפמ תוכזה יכ וניאר םדוקה קרפב

.םייתוכלמה טפשמה יתבו םייתיסנכה טפשמה
לש םבוריסל םייללכה טפשמה יתב י"ע היצמיטיגל ןתמ ,היה םיבושחה ויוטיבמ דחא

.םיתייסנכה טפשמה יתבב תוילילפ תוריבעב העובש תחת רקחהל םימשאנ
,תוכז התואב הרכהל הנתינש הקמנהה ,תיטפשמ הניחבמ יכ ,ונתעד תא ונעבה רבכ
,תוכז התואב םריכהב ,םייללכה טפשמה יתב יכ םירובס םיטעמ אל םירקוח .הדוסי תועטב

הריצי לש השעמ למסל הלוכי וז הרכה ןיאו ,רוביצה תושגר םע םתוהדזה תא ךכב ואטיב
.27תינויגהו תססובמ תיטפשמ

טפשמה תטישב בטיה השרתשה איה ,הנש -300כ ינפל ,הנושארל וז תוכז הרכוה זאמ

.28טנניטנוקבש יחרזאה טפשמב הצמוא ףא הרקיעבו תירסרוודאה

םשאנה יבגל םג םירקימ לש טעומ רפסמבו העובש תחת התבגינ םתודעש םידע יבגל לח ןויסחה יכ םא,

ונתינש רתיה לקשמ לשב וז תוכז ונממ הללשינ ללכ ךרדב יכ םא ,העובשב דיעהל השרוה אוהש םוקמ
לש ורמאמ האר .ול קינעהל תעדה לע לבקתה אלש המ ,העובשב ועמשוהש םירבדל , ,Wigmoreליעל
הרעה .10-14

) . J. Bentham, Rationale of Judicial Evidence b, ix, pt. iv. c. iii (1827ףא םינמינ הז םרז םעWigmore,

 .Williams^ Crossםתורבח תרגסמב וז תוכזב םייתוהמ םייוניש סינכהל וסינ םינורחאה םיינשה
מ . 11סמ הדעווה ח"וד האר ,הילגנאב ילילפה קוחה ןוקיתל הדעוובCmnd. 4991 (1972) 1972
.טנמלרפב ולבקתינ אל היתוצלמהש
הרעה ,ליעל .26
םייתאוושהה םירקחמה לשמל האר H.L. Parker, "Two Models of Criminal Process", 113 U. of P.

L. Rev. (1964) 1; Μ. Damaska, "Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of
Criminal Procedure: A Comparative Study" 121 U. of P. L. Rev (1972) 506; M. Pieck, "The
)·Accused's Privilege Against Self Incrimination in the civil law, 11, Amer. J. Comp. L 585 (1962
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ידי-לע וטרופ תוירקיעה עבשו ,29תימצע הללפה ינפמ ןויסחה תוכזב ורשקנ תובר תוקמנה

: Murphy V. Waterfront Commissionתשרפב ב"הראב ןוילעה טפשמה תיב
of New-York Harbor30.
:תחאל תחא ,תעכ קודבל םיאב ונא ןתונוכנ תא
— העודיה המלירטב הריבעב דושחה תא דימעהל הרבחה תונוכנ יא 1.
ש"מהיב ןויזב וא ,רקש תודע ,תימצע הללפה
:יכ ,וירמאממ דחאב ,ןייצמ ,יאביל 'פורפ

ןימזהלו םיברב ונולק תולגל םדא בויחב ישונא יתלבו ריבס יתלב והשמ שי "
".'3שנוע

םינכומ ונא .םירבדה רואתל ידמ ינוציק חונימב שמתשהל רחב דמולמה רבחמה יכ המדנ

.יתרבח יוניגו שנוע ןימזהל ךכבו ומצע תא לילפהל תיעבט העיתר םדאב תמייק יכ חינהל

תויאר ףוסאלו הב םיעגופה רחא תוקחתהל הרבחה סרטניא תא לוקשל שי ,דגנמ ךא
.טפשמה תיבב תמאה ןחבמב ודמעיש
הנידמה תוכזו ומצע לילפהל ביוחי אלש דושחה תוכז — ולא םיסרטניא ינש ןיב ןזאמב

הלילפמה ותסרג תא ריגסי דושחהש השירדה יכ רמול ןיא — ,ויפמ םג ,תמאה לע דומלל
םנמוא הזכ בויחש בושחל תויביאנ וז אהת ,תאז םע .תישונא יתלבו תמזגומ השירד איה
לע חכותהל רשפא .םהיאטח לע ודוותיו אטח לע וכי םיניירבעה לכש ךכל חרכהב םורגי
רקש תרימאב ספתנש דושח לע תישנועה היצקנסה תא ליעפהל שי הרקמ לכב םאה ,הלאשה

תמא תסרג רוסמל דושח לש ובויחב ישונא יתלב רבד םוש ןיא יכ המדנ ךא ,32ותריקחב
.ול סחוימה דשחל רשאב

המ ,םיתעל הכיבמה ,הלאשהמ דושחה תא רטפ תימצע הללפה ינפמ ןויסחה ,םנמוא
ןורתפב תוארל ןכתי םאה ךא .ש"מהיב ןויזבכ ןכתסיו ברסי וא ,רקשי ,ומצע לילפי :השעי
.ריבס יתלב והשמ וכותב לפקמ הז "ינמוה" ןורתפ יכ המדנ ?ומצע ןויסחה קודיצ םושמ הז
תעדה לע לבקתמ םאה .הז הרקמב ןגהל םיאב ונא ךרע הזיא לע ללכ רורב הז ןיא ,לשמל ךכ
ןכיהמ ? המלירט התואב ודימעהלמ ענמית יכ הרבחה ןמ שורדל יאשר הריבע רבעש םדא יכ

הלטציאב ןיירבע לש ויפ תמיתחל ףקות הקינעמה הרבח םאה ?וזכ השירדל ירסומה ףקותה

עגונה יפמ ,תעדל הרבחה תוכז המלענ ןכיהל ?רתוי הרואנכ המצע לע הדיעמ ,תיטפשמ
שורדל הרבחה תוכז לע רבוגה ךרע איה ןיירבע לע הנגהה םאה ? הריבעל ותסרג יהמ ,רבדב

םיוסמ עשופ" :ןהכ םייח טפושה לש וירבד ומלהי אל וז תינויגה הריתסל םאה ?תעדלו
תלכוסמ עשפב טפשמה תמחלמ תאצמנו ,ויפכב תוכז םוש אל לע ישפוחל תאצל לולע
".33תחצונמו

ןייעTehan V. United States, ExRelShott, 382 U.S. 406,415-416 (1966); M. Berger, "The Un-:
 privileged Status of The Fifth Amendment Privilege", 15 Am. Crim.L.Rev. (1978) 191,213ךא

ןייע דגנמFriendly, The Fifth Amendment Tomorrow. The Case for Constitutional Change, :

37 Cin. L. Rev. (1968) 671,687-688. Gardner, "The Emerging Good Faith Exception to The

.Miranda Rule. A critique" 35 Hast. L J. (1984) 429, 443-445

.378 U.S. 52(1964). 513
) 92, 98.ד"לשזו( טכ טילקרפה "תימצע הללפה ינפמ ןויסחהו דושח תריקח" יאביל 'ד
.וירקוח תולאשל בישהל וא ,ותסריג תא רוסמל ברסמ דושחה םאב הלוע המוד הלאש

(3) 376, 381.גל ד"פ לארשי תנידמ 'נ 'חאו ם'גידמ ובא  369/78פ"ע
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.עשפמ ףח אוהש דושחב אלו ,ןיירבעב קר תמייקתמ הרומאה המלירטה ,שיגדהל יאדכ

וא תבזוכ תודע רוסמל הביס לכ ול ןיא ,תמא תודע תריסמב שושחל הממ ןיא ןורחאה הזל

ךרוצה ןמ םלעתמו ,ןיירבעה לע קר ןגהל אב ןויסחה יכ הזמ אצוי א.33קותשל ףידעהל
.הריבעה תונברוק תנגה םשל תויאר ףוסיאב יתרבחה

:יכ ותעד עיבה ,תמדוקה האמב רבכ  Jeremy Benthem,דמולמה ,םוכיסל

"Evidence is the Basis of Justice: Exclude Evidence, You Exclude Justice".3'1
תירוטיזיוקניאה הטישה ינפ לע תירסרוודאה הטישה תפדעה 2.

טפשמה תטישל ידוחיי רבד וב םיאור 35תימצע הללפה ינפמ ןויסחב םיכמותה
:אוה התוא החנמה ןורקיעהש הטיש א,35תירסרוודאה

"The principle that a man is not obliged to furnish the State with
ammunition to use against him".36
הריבעה תא חיכוהל הרומאה וז איה הנידמה ,תירסרוודאה הטישה יפ-לע ,רחא ןושל

.ומצע םשאנב תויולת יתלבו תויאמצע תויאר ךותמ ,לוכיבכ ,םשאנל תסחיימ איהש
ונייה יזא ,תירסרוודאה הטישה תא תנייפאמכו הנוכנכ וז הרדגה םיצמאמ ונייה וליא
םירומא ונייה אל תוחפל וא ,העיבתה םעטמ היארכ םשאנ לש הרמא לכ לוספל םיכירצ
.בר יתחכוה ךרע הל קינעהל
ונא םגש ,תירסרוודאה הטישה יפ-לעו ,הנוש אוה יטפשמה בצמה ,םיעדוי ונאש יפכ

.37בר יתחכוהה הכרעו טפשמב הליבק היאר איה םשאנ תרמא ,הילע םינומא
הריבעה תא חיכוהל הנידמה תבוח ןיב ןיחבהל שי ,תירסרוודאה הטישה תרגסמב םג

.תאז השעת איה ובש ןפואה ןיבל ,דושחל תסחיימ איהש
ההז דמעמ לעב בירי אוה ,םשאנה וא ,דושחה יכ העמשמ ןיא תירסרוודאה הטישה
.ותריבע ףשחת אלש דבלבו םימ ויפ אלמל יאשר דושח יכ תסרוג הניא וז הטיש .הנידמל

וא ,םידושח רוקחל הנידמה לע רוסיאכ תשרפתמ התיה תירסרוודאה הטישה וליא
הלא ןיכ ןיא ,תיתרבח הניחבמ הנוגי יכ םורגל וא ,וכיבהל הלולע תמאה תרימאש הרקמ ותואמ דבל

.םולכ אלו תימצע הללפה ןיבל

ב טטוצמש יפכ.G. M. Caplan, "Questioning Miranda", 38 Van. L. Rev (1985) 1417, 1453
"The american system of criminal prosecution is accusatorial, not inquisitorial, and that the

fifth amendment privilege is its essential main-stay" Malloy V. Hogan 378 U.S. 1, 7 (1964).
)Miranda V. Arizona 384 U.S. 436,460 (1966), Rogers V. Richmond, 365 U.S. 534, 541 (1961
הארו ,טנניטנוקב תגהונה ,טפשמה תטישב םג לח תימצע הללפה ינפמ ןויסחה השעמלM. Pieck,:

"Witness Privilege Against Self-incrimination in the Civil Law", 5 Vill Law Rev. (1960) 375
Pieck, "The Accused's Privilege Against self-incrimination in the civil law" 11 Am. J. Comp. L.

(1962) 585, Jescheck, Principles of German Criminal Procedure in Comparision with Amrican

Law, 56. V. L. Rev. (1970) 239. R. Vouin, "Privilege Against Self-incrimination", 51 J. Crim.

L. C. ά P.C. (1960) 169
Fortas, The Fifth Amendment: NemoTeneturProdereSeipsum,25 dev. B.A.J. (1954)91,99.
"V. M. Bonventre, "An Alternative to the Constitutional Privilege Against Self-incrimination

.49 Brook. L. Rev. (1982) 31, 60
הקיתשה תוכז" ,ןרוי.ע) 16 .ה"משת,א"ת תטיסרבינוא — תומר תאצוה( ,הריקחו תואדוה יניד ,ןוירוא

) 64.ט"כשת( הכ טילקרפה ",םימדקומה הריקחה יכילה לע תיטופיש תרוקיבו םשאנה לש
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ונייה יזא ,םלילפהל הלולעש הסריג רוסמל אלש התיה תגייוסמ יתלבה םתוכז ול ,ךדיאמ
ףא וא ,יזכרמה דעה ,תוריבע טעמ אלב ירהש .תעדה לע תלבקתמ יתלב תואיצמ לומ םיבצינ

לע רסואו ,וירקוח תולאשל בישהל ברסל ול ריתמ קוחה םא .הריבעב דושחה אוה ,דיחיה

.הריבעה תא ודגנ חיכוהל ענמנה ןמ טעמכ ירה ,וז הדבועמ הנקסמ לכ תקסה
השעמל םידע ויהי אלש ךכל גואדל ,אוה תושעל ךירצ ןיירבעש המ לכ ,תורחא םילימב

תיאשר הניא הנידמה אליממ ןכש .גואדל ול לא ,העוצבב דשחוי םא .עצבמ אוהש הריבעה

ונא ןיאו ,ןיעל רקדזמו טלוב דרוסבאה ,הלא םירקמב יכ המדנ .ומצע לילפי יכ שורדל
וניא תמאה רקח יכ םינעוטה שי ,םלואו .תירסרוודאה הטישה תא רידגהל שי ךכ יכ םיחוטב

תחקל שיש םירחא םיסרטניא שי הז ךרע דצבו ,תירסרוודאה הטישה יפ-לע ,לכה תוזח
.38ןובשחב
אוה וילא תיטפשמה הטישה לש יוהיז ות וינפ לע אשונ וניא תימצע הללפה ינפמ ןויסחה

ןוחבל ךירצ וקודיצ תא .39דבלב תירסרוודאה הטישה תלחנ בוש אוה ןיא םויכו ,ךייתשמ
תחאש ךכ לע קולחי אל שיא ,לשמל ךכ .תיטפשמ הטיש לכ סיסבבש דוסיה תוחנה יפ-לע

הרוצב ןישנועה יניד תא ףוכאל ,איה הרואנ טפשמ תטיש לכ לש תובושחה תורטמה
ןויסנה — איה תינרדומ טפשמ תטיש ןייפאל הרומאש תרחא הרטמ .תקדוצו תינויויש
(Cardozo) :וזודרק טפושה לש וירבד תא ריכזהל יואר הז רשקהב .רואל תמאה תא איצוהל

"Immunity from compulsory self-incrimination might be lost and
Justice still be done....".40
תודחוימ תוביסנ עקר לע ילגנאה טפשמב חתפתה תימצע הללפה ינפמ ןויסחה ,ונתעדל

.ירסרוודאה טפשמה תטישב יחרכה ביכרכ ותופיקת תא ססבל לוכי וניא אוהו ,ןמז לש

הערל שומיש ךותו םיישונא-יתלב םיעצמאב וגשוי תולילפמ תואדוה יכ ששחה 3.
תוכמסב

יק תא ריבסהל ונתעדל לגוסמה ,דיחיה אל םא ,ירקיעה קומינה השעמל אוה הז קומינ

.,4ןויסחה לש
לש וירבדב לשמל ןייע  Lord Salmonילילפה קוחה ןוקיתל הדעוה ח''ודל רשקהב םידרולה תיבב

)לש ורמאמב םיאבומש יפכ ). 11סמ ח"וד R.S. Gerstein, "The Self-incrimination Debate in

·Great Britain", 27 Am]. Comp. Law (1979) 81, 96
R. Hauser "Comparative Law: The Criminal Law in France", 45 Am. Bar. /to. J. (1959) 807

H.A. Hammelmann, "The Evidence of The Prisoner at His Trial — A Comparative
Analysis", 27 Can. B. Rev. (1949) 652. R. Vouin', "Privilege Against Self-incrimination", 51 J.

Crim. L.C. A P.C. (1960) 169. W. Clemens, "Privilege Against Self-incrimination" 51 J. Crim.

' L. c. A P.C. (i960) 172עב  37,הרעה ,ליעל ,קוי .ע לש רכזינה ורמאמב םג ןייעו .74
) .Palko V. Connecticut, 302 U.S. 319,325-326, (1937לש וירבד םג האר  Warren. Ε. Burgerיפכ

י"ע םיטטוצמשMcdonald, "A center Report: Criminal Justice", The Center Magazine 69,77 :
(Nov. 1968)" I'm no longer sure that the fifth amendment concept in its present form... has all

".the validity attributed to it

E.S. Corwin, "The Supreme Court's Construction of The Self-incrimination Clause", 29
Mich. L. Rev. (1930) 1,5. E.M. Morgan, "The Privilege Against Self-incrimination", 34 Minn.
 L. Rev. (1949) 1,17-18ב"הראב ןויסחה תריצי תא ריבסה רחא רבחמ"As a privilege against :
physical compulsion". Pittman, "The Colonial and Constitutional History of The Privilege
.Against Self-incrimination in Amreica", 21 V. L. Rev. (1935) 763, 783
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,דושחל העיגמה תנקומ תוכז לע ריהצמ אוהשמ רתוי ,יחכונה קומינה יפ-לע ןויסחה
האדוה תגשה לש ןויסנ שארמ עונמל ןווכתמה ,42יתעתרה-יתעינמ יעצמא השעמל הווהמ

.םילוספ םיישפנ וא םייזיפ םיעצמאב שומיש ךות ,הייפכב
יתשמ תחא םישגהל ןוצר ךותמ עובנל לוכי דושח יפלכ ץחל יעצמאב שומישה רוסיא
,הריבע עוציבב דושח אוה וליפא ,םדאה לש וחורו ופוג תומלש תפדעה :תוירשפא תורטמ
ששחה ,וא ,43האדוהב םימשרנה םירבדה לש םתונימא — הז ללכבו ,רחא לוקיש לכ ינפ לע

.44ץחל יאנתב םדא ידי-לע םירסמנה םירבד לש םתונימא רסוח ינפמ
התוליבק ,דחאה .דחי וכרכנ םויכש םינוש םיגשומ ינש ןיב ןיחבהלו דירפהל שי ,ונתעדל

וללה םיגשומה ינש ןיב יכ ןכתי ,םנמוא .התריסמל םרגש יעצמאה — ינשה :האדוהה לש
םירדגומה םיעצמא םתוא וטקננ אלול יכ ןכתי טלחהב ,ונייהד ,בבוסמו הביס לש רשק םייק
רבודמ םאה :הלאשה םע םולכ אלו ול ןיא הז רשק ךא .האדוהה תרסמנ התיה אל ,םילוספכ

?טפשמב תמאה רוריבל םורתל הייושעה תיטנבלר היארב
הביסמו ,םייקוח-יתלב םיעצמאב הגשוהש האדוה תליספב יגול םעט לכ ןיא ,ונתכרעהל
ןיאו ,תמאה תא ררבל איה ילילפה ךילהה תרטמ .הב םילולכה םירבדה ןמ םלעתהל ,דבלב וז

.םשאנה לע ולעפוהש םילוספה םיעצמאה ןיבל הניב יחרכה רשק לכ
ינפמו ,תקולחמב תויונשה תודבועה רוריבל תיטנבלר היאר איה םלועל ,םשאנ תאדוה
.הליבק תויהל הכירצ דימת איה ךכ
ךרוצל יכ קפס ןיא ? האדוה התואב הלולכה תמאה יהמ :איה ,ירמגל הנושו ,תרחא הלאש

הז ללכבו ,האדוהה תריסמל ומדקש תוביסנה תא ןובשחב איבהל יואר ,וז הלאשב הערכהה

םילוספ םיעצמאב רבודמש לככ יכ רורב ןכ ומכ .דושחה לע ולעפוהש םילוספה םיעצמאה

תוינוציח תויארב תומיא הנועטה ,תבזוכ האדוהב רבודמ יכ ששחה רבגי ךכ ,רתוי
ותונוכנ רבגת ךכ ,םילוספ םיעצמא ולעפוה אלש ענכתשי ש''מהיבש לככ ,דגנמו .תויאמצעו

.תוינוציח תויארב התומיאב ךרוצה תחפיו ,האדוה התואל רתוי לודג לקשמ קינעהל
השעמ עוציבב דושחה םדא םג הז ללכבו ,םדא לכ לש ותוכז יכ םימיכסמ ונא ,תאז םע
יתלב םיצחל לכ וילע ולעפוי אלש ךכל טלחהב יאכז אוה .שונא םלצ לכ דבאי אלש ,ילילפ

הז ןיינע .תישפנ ךרדב ןיבו תיזיפ ךרדב ןיב ,וב ורמעתי אלש :ןוגכ ,םעבט יפ לע םיישונא
לש תיטמוטוא הליספ ידי לע אל ,רמולכ .םויכ הגוהנה וזמ הנוש הרוצב רותפל היה יואר
יכוניחה ךרעה רבדב ןועיטה וניניעמ םלענ אל .רקוחה לש ותשנעה ידי לע אלא ,האדוהה
— ,תורומח תוריבעב דחוימב — לוקש וניא אוה יכ המדנ ךא ,האדוהה תליספבש יתעתרה

.ןיירבעה תשנעהו תמאה יוליג ךרע דגנכ
.ןויגהה ןחבמב דמוע וניאו ןויסחה םויק תא קידצהל ,ונתעדל ,לוכי וניא ,יחכונה קומינה

,םימילא וא םילוספ םיעצמאב התבגנש האדוה תליספ דוסיב דימתמו זאמ האר ןוילעה טפשמה תיב
תואדוה "תטיחס"ל םירשכ יתלב םיעצמא טוקנלמ הרטשמה תא אינהל :אוהו ,יכוניח יטפשמ ןויער
.J.Mםג הארו .ל"ז גרבליז טפושה יפמ  1513,1504ה ד"פ ש"מעויה 'נ יחרזמ  56/51פ"ע .םימשאנ יפמ

13 .Maguire Evidence of Guilt (Little Brown and Company), Boston, (1959) p.
פ"ע הארו ,יודנל טפושה יפמ ברה תדמעב האטובש יפכו לארשיב םויכ תטלשה הכלהה השעמל וז

'נ ם'גדימ ובא  183/78, 191/79פ"עב וירבד םג הארו  231 ,225 (1pד"פ ש"מעויה 'נ יצרא 273/65
(4) 533, 540.דל ד"פ לארשי תנידמ
)(4כ ד''פ לארשי תנידמ 'נ הריצח ובא  400/66פ"עןהכ .ח טפושה יפמ העבוהש ,םויכ טועימה תדמע וז

'נ סנרב  127/76פ"ע (2) 229,225הכ ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ ץיבוביל  412/70פ"ע םג הארו 787, 792

 182-169.ימע  37הרעה ,ליעל ,ןוירוא לש ורפסב ןייעו (13) 507, 515ל ד"פ ,לארשי תנידמ
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"ןגוה קחשמ"ל ונב תמעפמה השוחתה 4.
תורחתהל םירומאה םינקחש םה םיביריה וב רשא ,קחשמל תירסרוודאה הטישה יומיד
ורידגה תיניצה ונושלב  Benthamרבכו ,ןשי יומיד אוה ,תיביטרופסו תנגוה הרוצב םהיניב
טלמיהל תוסנל ונברוקל רשפאיש דייצה ןמ םיפצמש יפכ ,ןכש ".לעושהו דייצה" תיירואתכ
,תימצע הללפה ינפמ ןויסחה תועצמאב ,דושחל רשפאמ טפשמה םג ךכ ,ריבס קחרמ וינפמ

.45ודכולל הסנמה הנידמה ינפמ ומצע לע ןגהל תוסנל

 Poundוליאו : "46."Instinct of giving the game fair playכ ךכל סחיתה Wigmore
 ,Fortasטפושה ,רתוי רחואמ  — "47."Sporting theory of Justiceעבטמה תא ךכל עבט
תירסרוודאה הטישה יפ-לע ילילפה טפשמל םידדצה תא ראתמ ,םיעודיה וירמאממ דחאב

^"48"Equals, Meeting in Battle
תירסרוודאה הטישה יפ לע ילילפה טפשמה יכילה תא ושפנב המדמש ימ יכ ,קפס ןיא

םדקמכ ןויסחה תא ריבסהל השקתי אל ,49תוששוגתה תריזכ וא ,תיביטרופס תורחתכ
.וייוכיס תא רפשל ידכ ,ונממ קזח ביריב תורחתהל ודמועב שלח הרחתמל ןתינה ,ןוחטב
תוביריל ,טרפב ילילפה טפשמהו ,ללכב טפשמ יכילה תאוושהב ריבס יתלב והשמ שי
םיניידתמהו קחשמ וניא טפשמה .50םירחתמ ןיב תוששוגתה תריזל וא ,קחשמל םידדצ ןיב
,הקידבו רוריב לש ךילה אוה ,הרואנ תיטפשמ הטיש לכ יפ לע ,ילילפ ןויד .וב םירחתמ םניא

.םשאנה לש ותמשא תקידבו תודבועה רוריב —
אצת םהיפ לע םיללכה תא המצעל תעבוקו םילכה תא הל תררוב תיטפשמ הטיש לכ

— תויארה ינידו הרודצורפה יללכ — ולא םיללכ לש םתעיבקש יאדווב .רואל תמאה
לע רבדל ןיא ךא ,ותסרג תא ש"מהיב ינפב איבהל דצ לכל רשפאלו ,םינגוה תויהל םיכירצ

.51דמעמב ןויויש לש ןבומב תונגוה
קרש ךכל םורגל איה ילילפה ךילהה לש ותרטמ ,רבד לש ופוסב יכ ,החנהל םיכסנ םא

ינפמ ןויסחה זא יכ ,םתקדיצ תא חיכוהל ולכוי םיאכזה וליאו ,םנידב ועשרוי םימשאה
אלש םדא .הריבעה תא ורבע אלש םימשאנה ןיבמ שיאל שורד וניאש יאדווב תימצע הללפה

יאדוובו ,ריתסהל המ ול ןיא ".ומצע לילפהל אלש" יקוח רתיהל קוקז וניא ,הריבע לכ רבע

.ותסרג תא רוסמל שקבתמ אוהש ךכב תונגוה רסוח לכ ןיא ויבגלש
).J. Bentham Rationale of Judicial Evidence, 238-239 (1827

)J.H. Wigmore, I Evidence in Trials at Common Law (Toronto) 57 p. 1185 (3rd Ed. 1940
Pound, The Causes of Popular Dissatisfaction with The Administration of Justice, 29 ABA

.Rep. (1906) 395, 404-405
.Fortos, "The Fifth Amendment Nemo Tenetur Seipsum Prodere", 25 J. Clev. Β A (1954) 91,98

אל םא" םייחרזא םיטפשמב תוביריה תרדגהל הז רואיתב שמתשה ,חונמה ןמסוז אישנה םנמאו
שוג  62הקלח  116/66א.ע " תוששוגתהה תריזל דריי אלא ,ןידה ילעב תונעטב טפושה םצמטצי

 236 ,226 (ivp.ד"פ למז קינומ 'נ מ"עב 6946
םישאמה ןיב ברק-וד יפ-לע ןידה ערכוה םהב םימודקה םינמזה ןמ רתונ הז יומיד יכ ענמנה ןמ אל

 405.ימעב ליעל . 47ש.עה  Pound,האר ,םשאנל
": The first contentionונתפקשה תא הנוכנ םיאטבמ  Newmanטפושה לש םיאבה וירבד יכ המדנ
based on equalizing the powers of the prosecution and the defense is entirely unpersuasive. A

criminal prosecution, unlike a civil trial, is in no sense a symmetrical proceeding. The
prosecution assumes substantial affirmative obligations and accepts numerous restrictions
 neither of which are imposed on the defendantי' ,769 United States V. Turkish, 623 F 2D

(1980) 774.
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הריבע רבע ןכאש ימל שורד ןויסחה, ןויגה םוש ןיא ךא, תונגוה רסוח ןאכ ןיאש יאדוובו,

ול תסחיימ הנידמהש תודשח לע ביגי אוהש הפצמ הרבחהש ךכב.
5. טרפה תוריחל םישחור ונאש דובכה, ולשמ הניפל תוכז םדא לכל הנשי היפ לע, הב

עירפמ ןיאב וינינע תא להנל לכוי
תויטרפל תוכזל תימצע הללפה ינפמ ןויסחה תא רושקל ןויסנה, רבעב השענ רבכ, רשאכ

ב-1886 תשרפב ותעד תא ב"הראב ןוילעה ש"מהיב עיבה: 52MoydV. United States יכ
הקוחל ישימחה ןוקיתה ןיבו יעיברה ןוקיתה ןיב קודה רשק םייק, הבוחב תללוכ וז הקיזו:

All invasions on the part of the government and its employees of the"
53."sanctity of a man's Home and the privacies of life
תשרפב רושיא הלביקו הרזח תויטרפל תוכזה: 54Olmstead V. United Statesטפושה יפמ
Brandeis, ונלשכ יתרבח רטשמב הנוילע תובישח תגרדל וז תוכז הלעה רשא.55 ה תונשב
60, ב"הראב ןוילעה ש"מיבב חרזאה תויוכזל הבר תוחיתפ התלגתנ ןהב, וז תוכז הרכוה בוש

תימצע הללפה ינפמ ןויסחה דוסיב בושח ביכרמכ.56

םויכ םלואו,  דמולמה לש ותעדל םיכסהל אלא ונל ןיא יכ המדנMark Berger יכ:

If the evaluation of the private enclave rational for the privilege against"
self-incrimination is related to the Supreme Court general support for a
constitutionally founded right to privacy the justification is today shaky
57."ground indeed
םויכ, תויטרפל תוכזה לע ןגהל דעונ אל תימצע הללפה ינפמ ןויסחה יכ רורב.58 וז תוכז
המצע ינפב תדמוע, תושרה יניעמ הריבע השעמ ריתסהל חרזאל רוזעל הדעונ אלו.59 םנמא
ופוג תומלשו ודובכ לע רומשל םדא לש ותוכז יכ ןוכנ, ודעונש תוקידבל ברסל ול רתומ ןכלו

116 U.S. 616 (1886)
 'עב םש630.

.277 U.S. 438 (1928)

"The makers of our constitution undertook to secure conditions favorable to the pursu

happiness. They recognized the significance of man's spiritual nature of his feelings and of

intellect. They sought to protect americans in their beliefs, their thoughts, their emotions

their sensations. They conferred as against the government, the right to be let alone —

most comprehensive of rights and the right most valued by civilized man" 277 U.S. 438

.(1928)
Grunewald V. United States, 353 U.S., 391 (1957); Murphy V. Waterfront Commission of New

.York Harbor 378 U.S. 52 (1964); Thean V. United States Ex Rel Shott 382 U.S. 406 (1966)
.Mark Berger, Taking The Fifth (Lexington books, massachusetts 1980) 41
Fried, Privacy 77 Yale L.J. (1968) םג ןייעוFisher, V. United States 425 U.S. 391,399-400(1976)
475,482 Bloustein, "Privacy as An Aspect of Humane Degnity; An Answer to Dean Prosser",
.39 Ν. Y. U. L. Rev. (1964) 962. Parker, "A Definition of Privacy", 27 Rut L. Rev. (1974) 275
ד הנורחאלו.נ. 9/83 )םסרופ םרט( םירועריעל יאבצה ד"היב 'נ ןינקעו.
תויטרפה תנגה קוח,  — א''משתה1981.
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תפקתשמ איהש יפכ ,תויטרפל תוכזה יכ ,עובקל םיאשר ונא םלוא .60המינפ ופוג לא רודחל

,א"משתה ,תויטרפה תנגה קוח — ,התוא םירידסמה םיירקיעה םיקוקיחה ינשב ונלצא
הניפל םדא לש ותוכז יכ ןויערה ןמ תקנוי הניא — , 1979,ט"לשתה רתס תנזאה קוחו 1981,
הבקעמב תושרה ישעמ תא רקבל הדעונ אלא ,תוריבע רובעל ,עירפמ ןיאב ,לכוי םש ולשמ

ןיבל תויטרפל תוכזה ןיב רשקו הקיז לכ ןיאש קפס לכ ונל ןיא .חרזאה תוגהנתה ירחא
תודבוע לש ןתפישח םג עונמל ךירצ היה ןויסחה ,ןכ אל םאש .תימצע הללפה ינפמ ןויסחה

רבכ .61יתרבחה ודמעמ וא ,םיימיטניאה וירשק ,חרזאה לש בוטה ומשב עוגפל תולולעה
קודבל הנידמה תוכז דגנכ םילוקש םניא ,ויהי אלש לככ םיבושח ,ולא םיכרע יכ עבקנ ןמזמ
.62הריבע השעמ
וישעמ יכ חינהל םירומא ונייה ,תויטרפל תוכזה חכמ ןויסחה תא קידצהל ידכ ,ןכ לע רתי

תררבתמ התיה וז החנה ול .םייוסח םה ,םייוסמ םוקמל םילבגומ םה וליפאו ,םדא לש
הרבח ףאש יאדווב ".ותכלממ" אלא ",ורצבמ" היה אל םדאה לש ותיב זא יכ ,הנוכנכ
.היחרזא לש םתיב ףס דע ולבגוי היקוח יכ השרת אל תנקותמ
וניא הזו ,תימצע הללפה ינפמ ןויסחה תא קידצהל הלוכי הניא תויטרפל תוכזה ,םוכיסל

.הב רושק

תולילפמ תואדוהב וננומא רסוח 6.
יכ ,תואדוהב עובטה ןומאה רסוח איה ןויסחל הביסה םא .וינפ לע ריבס יתלב אוה ,הז קומינ

רשק םוש ילב ,תאזו .הנתונ דגנ הליבק היאר שמשלמ האדוה לכ לוספל םיכירצ ונייה זא
אל םלועמ וזכ השיג יכ המדנ .ישפוחו בוט ןוצרמ הרסמנ וליפא ,ונייהד ,התריסמ תוביסנל
,ןניקסע תמאה רחא שופיחב םא ,אברדא .63ונלצא תגהונה טפשמה תטישב תוניצרב הלקשנ
הריבעב דושחה ,ונייהד ,תמאה לע דיעהל ומצע רבדה לעבמ בוט ןיאש בייחמ ןויגהה זא יכ
.64םשאנה וא

אוה םיילילפה וישעמ תא ףושחל שרדנ םדאש הרקמ לכבש איה הנעטה םא ,ןכ לע רתי
הללפה ינפמ ןויסח תריצי לש ךרדב תויהל לוכי אל ןורתפהש יאדווב זא יכ ,ותאדוהב רקשי

לע לטונ םדאש הז ןבומב ,בזכב רבודמ םאו .ומצע לילפמ אל אוה אליממ ירהש — ,תימצע
תויהל ךירצ ןורתפה אלא ,ןויסחה תא קידצהל ןיא זא םג ירה ,השע אל אוהש הריבע ומצע

תעיבק לע םינומאה ולא יכ ,איה יטופישה ךילהה לש תיסיסבה החנהה .תמאה ןחבמ —

תוריש 'נ 'חאו ןלטק  391,373,370,355/79צ"גב ,הביקה ןכות תא קודבל הדעונש ןקוח תקידב לשמל

ד"פ ',חאו םירוערעל יאבצה ןידה תיב 'נ ןינקעו  249/82,צ"גב  (294 (III,דל ד''פ 'חאו רהוסה יתב
לש ודובכל םירמאמ ץבוק ,לארשיב חרזאה תויוכז ",הקיתשה תוכז לע" ,ןלפק 'ע :םג ןייעו (11) 393.זל

 1982) 241.חרזאה תויוכזל הדוגאה( ןהכ 'ח
 Unitedתישרפב ב"הראב השענ ולא םיכרע םג לולכיש תימצע הללפה ינפמ ןויסחה תא ביחרהל ןויסנ

.לשכינ ךא (1894) 257 States V. James, 60 F

(1896) 591 Brown V. Walker, 161 U.S
וז חורב העצה האר .האדוהה לש יטפשמה הכרע תעיבקב החניש אוה תמאה ןחבמ יכ יואר היה ,ןכא

דל טילקרפב םיטפשמה רש ידי-לע המסרופש  — 1981א"משתה תויארה קוח תעצהל  36ףיעסב

)ה''משתה תויארה קוח ריכזתל  37ףיעסו ) 137א"משת — .1985
לש ורפס הארו תרחא רובס ירבעה טפשמה יכ הארנ תאז םע דחי A. Kirschenbaum, Self-

Incrimination in Jewish Law (Burning bush press New York 1970). A. Enker, "Self
 ,Incrimination in Jewish Law" — A Review Essayג"לשת('ד ךרכ לארשי ינידב םסרופש( CVII
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דבאמ "טפשמ" גשומה ירה ,ןכ אל םאש .תמאה רחא תוקחתהל םילגוסמ ןכא ,תודבועה
.תיתימאה ותועמשממ

הקוחר הירוטסיה לע רקיעב ןעשנ הז קומינ יכ ,םשורה ןמ ררחתשהל ןתינ אל ,השעמל

ח זאמ .65היסנכה לש תירוטיזיוקניאה הריקחה תטיש דגנכ תושק תונעט ועמשנ הב רשא

מז ותואב וגהנש ולאל הריקחה יאנת תא םויה תוושהל ןיאש יאדוובו ,םינש תואמ

נממ תועבונה ,תופסונ תוקמנה וילא ופרוצ ,הז קומינבש עונכשה חכ תא קזחל ידכ

פ אצומ יפ-לע ךא עשרוי םדאש ישונא הז ןיא ,הרואנ תינרדומ הרבחבש :ןוגכ .לוכיבכ

רהבש תוישונאה רסוח תא ןיבהל השק .68הלפשה םושמ הב שי ,ןכ תושעל ותייפכו
עשפ עצבל םאה .תמא תאדוהב רבודמש ענכוש טפשמה תיב םא ,ותאדוה יפ-לע םדא

א תודוותהב הלפשהה םאה ?ותיישע לע תודוותהל ךרוצה רשאמ ישונא רתוי השעמ
חמ תויהל רשאמ םדא חוצרל ליפשמ תוחפ םאה ?הריבעה עוציב םצעמ אצוי לעופ
?ךכב תודוהל

.ןויסחה תא קידצהל וחוכב ןיאו הז קומינב שממ ןיא ונתעדל

ירה ,םיניירבעל טלקמ םיתעל שמשמ ןויסחה יכ ףאש הדבועב ונתרכה 7.
עשפמ םיפחל ןגמ םג שמשמ

לע ןגהל לכוי תימצע הללפה ינפמ ןויסח יכ ןכתי דציכה .תימינפ הריתס וב שי הז קומינ

ש הריבעב ומצע ךבסלו ונושלב לשכיהל לולע עשפמ ףח יכ רמול יצמת םאה ? עשפמ

לכה תא תפקשמ איה ןיאש יאדוובו ,הריבס יתלב איה וזכ תורשפא יכ המדנ ?רבע אל

וובו ,תימצע הללפה לש הנכסב דמוע אל אוה :שושחל המ ינפמ ןיא עשפמ ףח םדאל

א תונפהל ,אוה תושעל וילעש לכ .69ותקדיצ תא חיכוהל ידכ ול שורד וניא הז ןויסחש

.טפשמה-תיב תערכהל הדימעהלו תיתימאה ותסרג לא וירקוח
ריתסהל המ םהל שיו שושחל הביס םהל שיש ולאל רזוע יאדווב ןויסחה ,תאז תמועל

ריתסהל םיאשר םה .קוחה ינפמ טלקמ הווהמ ןכא ןויסחה ,םיניירבע יבגל .קוחה יניעמ

ה ןיב קודה רשק אופיא שי .תמאה רקח תא ,ילוא ,לישכהל ףא ךכבו ,םהיתוריבע

.הריבעה תא ורבעש ולא לש תימצע הללפהל ששחה — הביסה ןיבו קותשל
האר ' Mark Bergerעב ליעל . 57ש.עה .33
: Benthamעבק אוה ",ןידה ךרוע" תנעט וא ",הנקזה השיאה" תנעטכ תיניצ הרוצב וז הנעטל סחיתה
The essence of this reason is contained in the word hard: It's hard upon a man to be obliged to
criminate himself. Hard it is upon man, it must be confessed to be obliged to do anything he

does not like. That he should not much like to do what is meant by criminating himself, is
natural enough for what it leads to is, his being punished. What is no less hard upon him is that

he should be punished, but did it ever yet occur to a man to propose a general abolition of all
punishment with this hardship as a reason for it?"; J.Bentham, A Rational of Judicial Evidence,

).in 7 The Works of Jermy Bentham 452 (Bowring Ed. 1843

)Ullmann V. United States, 350 U.S. 422, 445-6 (1956
Unites States V. Wade, 388 U.S. 218,261 (1967), "Criminal Discovery and Self-incrimination:

.Roger Traynor Confronts The Dilemma"; W. Louisell 53 Cal. L. Rev. (1965) 89, 95
Kastigar V. United States 406 U.S. 441, 453 (1972) Ullmann V. United States 350 U.S. 422,

).430-31 (1956) Brown V. Walker 161 U.S. 591, 605-606 (1896
 Benthamועבוקב ליעל  66ש"עהב רומאה ורפיסב ךכל סתיתמ"Between delinquency on the one:
hand and silence under inquiry on the other, there is a manifest connection, a connection too

.natural not to be constant and inseparable" p. 446
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:תשרפב ןוילעה ש''מהיב ירבד לע ךמתסה ,הז קומינ ואיבהב  Goldberg,טפושה
.72עשפמ ףחל רוזעל יושע ןויסחה דציכה ריבסהלמ ענמנ ךא n,Quinn V. United States
תיתחכוההו תינויגהה תיתשתה ול הרסח ,ונתכרעהל ןכש ,תירקמ הניא וז ותקיתש יכ המדנ

.73הז קומינ לש וסוסיבל
לשב וא ,העבט םצעמ ,הריקחה יכ םיענכתשמ ונייה ול ,ריבס היהש רשפא ,הז קומינ
,המדנ .ושע אל ללכש םישעמב םמצע לילפהל עשפמ םיפח םישנאל םורגל הלולע ,הייפוא
םתואש םג המ .םדוקמ ראותש בצמל תובר תואמגוד אוצמל השקתי ,הקיספב קימעמה יכ

,הנוש תויהל ךירצ ןורתפה ןכש .ןויסחה תביס תא ריבסהל םילוכי םניא םיגירח םירקמ
ףא ונתעדל ,םוכיסל .ןתונימא רסוח םושמ "תואדוה" ןתואל לקשמ לכ תקנעה יא :אוהו
.תרוקבה ןחבימב דומעל לוכי אל הז קומינ
 Goldbergטפושה ידיב ושמישש םיקומינה ןמ דחא ףאש ,אוה הכ דע ונתרוקיבמ עבונה

לוכי וניא : 74,Murphey V., Waterfront commission of New York Harborתשרפב
.תימצע הללפה ינפמ ןויסחה לש ומויקב הכימתל ,ירסומ וא ,יטפשמ סיסב תויהל

ןויסחה ףקיה .ד
וא דושחל דמועה ןויסחה .םירושימ ינשב ןוחבל ךירצ תימצע הללפה ינפמ ןויסחה ףקיה תא

תינ ,תינויגה הניחבמש ףא .וטפשמ ןמזב םשאנל דמועה ןויסחהו ,וטפשמ ינפל םשאנל

כתי .תואיצמב עריא ךכ אל ירה ,םירושימה ינשב הווש הדימב לוחי ןויסחה יכ תופצל היה

הטישה לש תדחוימ תירוטסיה תוחתפתה עקר לע רבסהל םויכ תנתינ וז הדבוע יכ
גיצנ ינפב ויתוארוה םלוא ,וטפשמב תודעל לוספ היה םשאנה הכלהמבש ,תירסרוודאה

ומצע לש םישאמה תויהל םדא תופכל ןיאש העיבקה יכ ,רוכזל ךירצ .תוליבק ויה תושרה

םשאנל רתוה אל םהבש  ^75,Common Lawלש טפשמה-יתב ידי לע אקווד הלבקתנ

הרכהה אליממש ךכ .76ומשב םידע דיעהל אל ףא -18,ה האמה תליחת דעו ,העובשב דיעהל

לע ךומסל וגהנ טפשמה יתב םתואב ,תאז תמועל .ןכות לכמ תנקורמ התיה וז תוכזב
לש ךילה ןיעמב ,םולשה יטפוש ידי לע ללכ-ךרדב ונממ ואצוהש ,םשאנה לש ויתוארוה

לכ יטפשמ ללכ ותואל היה אל ,העובש תחת התיה אל וז הריקחש םושמו .תמדקומ הריקח
.77הלוחת
אל -18,ה האמה ףוסב רצונש ,ישפוחו בוט ןוצרמ אלש התבגנש האדוה לש הליספה ללכ
האדוה יכ ,החנהה לע אלא ,ומצע לילפהל אלש וא ,רקחהל אלש דושחה לש ותוכז לע ןעשנ

םג ןייעו349 U.S. 155,161-162 (1955) Slochower V. Bd of Higher Educ. 350 U.S. 551,557-58 :
)(1956), Twining V. New Jersey 211 U.S. 78, 91 (1908
)Murphy V. Waterfront Comm'n, 378 U.S. 52, 55 (1964
L. Mayers, Shall We Amend the Fifth Amendment? (1959) pp. 62-63; G. Williams," Problems of

.The Fifth Amendment", 24 Fordham L. Rev. (1955) 19, 26-30
. 2.ש.עה ,ליעל

.ליעל -10ו . 4ש.עה  Wigmoreלש וירמאמב ןייע

' 220-221, 416-417.עב ליעל . 5ש.ע.ה  Stephenהאר
P. Preingle, Hue And Cry: The Story ofHenry and John Fielding and Their Bow Street Runners

(1955 ..(New-York, William Morrow and Co
181

This content downloaded from 85.64.200.197 on Sat, 25 Nov 2017 04:09:48 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

סורג לאונמע

תונקת" ושבוגשמ ,רתוי רחואמ ףא .78הילע ךומסל ןיאו הנימא הניא ץחלב האצוהש
רתוי ויה אל ןה ,ומצע לילפהל בייח וניא יכ דושחה לש הרהזהה תבוח ,ןהיניבו ",םיטפושה

.79האדוהה תליספ תא חרכהב המרג אל ןתרפהש ,תויחנה רשאמ
ללכ רבדב תילגנאה הכלהה תא וצמיא ,תיחכונה האמה עצמא דע טעמכ ,ב"הראב םג
ה ןוקיתה ךרד ,תונידמה לע לחוה ישפוחהו בוטה ןוצרה ןחבמו ,םשאנ תאדוהל הליספה
ןוילעה ש"מהיב עבק ,תמדוקה האמה ףוסב ,ןכ ומכ .80םייואר טפשמ יכילה לש קלחכ 14,

ישפוחהו בוטה ןוצרה תלאשש תמיא לכ יכ: 81Bram V. United Statesתשרפב ,ב"הראב
-82.5ה ןוקיתל הינפ ידי-לע תאז ןוחבל שי ,םדא לש ותאדוה תוליבק םע רשקב תררועתמ
יתב ורזח אל בוש -60,ה תונש דע יכ הארנו ,וז העיבקל ויקומינ תא ריבסהלמ ענמנ ש"מהיב
.83הילע טפשמה

תעבונכ םשאנ לש הקיתשה תוכז הנבוה ,טפשמה ןמזב ,רחאה רושימב ,תאז תמועל
ןמזב ול רומשה הזמ הברהב בחר אוה ןאכ ןויסחה ,השעמל .ומצע לילפהל אלש ונויסחמ
ןיאש המ ,הריקחל ומצע דימעהל אל אליממו דיעהל אלש רוחבל השרומ אוה ןכש ,הריקחה

אוהש םוקמב קותשל ךא אלא רקחהלמ ענמהל תוכז ול ןיא .םדוקה בלשב תושעל ודיב
.ומצע תא לילפהל לולע

ותקיתש תא שרפל היה ןתינ אל ,וטפשמב דיעהל אלש רחב םשאנהשמ ,ןכ לע רתי
,וז הדבועל םיעבשומה בל תמושת תונפהל וימוכיסב עונמ היה עבותה אליממו ,ודגנ היארכ

.84התועצמאב ותסרג תא קזחל תוסנל וא
ףיעסל ונתנווכ .ןויסחה תלוחת אשונ תא תורידסמה ,תוירקיע תוארוה יתש תומייק ץראב

)שדח חסונ(תויארה תדוקפל  47ףיעסו ) 1927,תודע( תילילפה הרודצורפה תדוקפל )2(2

"A confession forced from the mind by the flattery of hope, or by the torture of fear comes in

so questionable a shape when it is to be considered as evidaence of guilt, that no credit ought to

be given to it and therefore it is rejected". The King V. Warickshall, 168 Eng. Rep. 234, 235

(1783); The King V. Rudd, 168 Eng. Rep. 160 (1775) J.H. Wigmore, VIII Evidence S 2266 p.
).400-402 (Mcnaughton Rev. 1961
)R.S. Gerstein, "The Self-incrimination Debate in Great Britain", 27 Am. J. of Com. L (1979
.81

לשמל הארPowell V. Alabama, 45 287 U.S. (1932); Moore V. Dempsey 261 U.S. 86 (1923); :
) Mooney V. Holohan 294 U.S. 103 (1935ןייע יללכ ןפואבו Kamisar, What is An "Involuntary
Confession? Some Comments on Inbau and Reid's Criminal Intergotion and Confessions", 17

)Rut. L. Rev. 728 (1963

)168 U.S. 532 (1897
"In criminal trials, in the courts of the united states, wherever a question arises whether a
confession is incompetent because not voluntary, the issue is controlled by that portion of the
fifth amendment to the consititution of the united states commanding that no person "shall be

.compelled in any criminal case to be a witness against himself'. Id. At 542
האר ' ,Bergerעב ליעל . 57ש.עה .102-103
ללוכ -1898,מ ילגנאה תויארה קוח יכ ,ןייצל יואר .ןלהל . 109-111ש.עה-ל הוולמה טסקטה האר
ויה .טפושל סחיב תקתוש ךא ,ודגנ םשאנה תקיתשב שמתשהל עבותה לע תרסואה תשרופמ הארוה
הקיתשל םיעבשומה לש םביל תמושת תונפהל ,תומייוסמ תוביסנב יאשר טפושה יכ ךכמ דומלל וסינש

.ןלהל . 109-111ש.עה הוולמה טסקטה הארו ,רורב הנעמל התכו אל וו הלאש ךא ,התועמשמלו וז
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תובושתהש תולאשל" בישהל ברסל רקחנ לש ותוכזב ריכמ ) 2(2ףיעס , 85.1971א"לשת
םדא ןיא" :יכ עבוק  47ףיעס וליאו ",תילילפ המשאה תנכסב ודימעהל ידכ ןהב היהי ןהילע

אוהש הריבע לש היתודוסימ דוסי איהש הדבועב הידוה הב שי םא היאר רוסמל בייח

".הב םשאומ תויהל יושע וא ,הב םשאומ
המ םלוא .תילולימ היאר לע ךא לח  2(2),ףיעס לש ונושל יפ-לע ,ןויסחה יכ קפס ןיא
המדנ ?יביטקינומוק יפוא תלעב היארל קר תלבגומ ותלוחת םג םאה ,ל"נה  47ףיעס רבדב

תימצע הללפה-יאל תוכזה" :ןוילעה ש"מהיב אישנ לש וירבדב הנתינ ךכל הבושתה יכ
הבושתה םא ,הלאש לע בישהל בייח וניא שיא ויפל רשא ....ללכה לש ותיצמת אלא הנניא
לש ילילפ ןידל ותאבהל דוסיה תא חינהל ידכ ,טפשמה-תיב תעדל ,הב תויהל לולע הלאשל

םילטלטמו םיכמסמ לש םתגצהל השירדל םג תסחיתמ וז תוכז .הבושתה תא בישמש ימ
תיצפח היאר תגצהלו הלילפמ הבושת בישהל השירדל ףתושמה יכ ,אופא ןכתי ."86םירחא

הלועפה" ןחבמ יפל .87ולילפהל ידכ הב שישו ,םדאה שרדנ הל תיביטקאה הלועפה איה
הז הרקמב ןכש ,89וילכב וא ,88םדא לש ותיבב שופיח לע לוחי אל ןויסחה ",תיביטקאה
אוהש דבלבו ,םדא לש ופוגב שופיח לע לוחי אל ףא אוה .90רבד תושעל שרדנ וניא דושחה

,לשמל :םירדגומ םימוחתב ןויסחה תלוחת תלאש לע תועיפשמה תודחוימ תוארוה תומייק ,תאז םע

יושעה םדא לכמ ,תודע תובגל קדוב ןיצק לש ותוכמס תא רידגמ -1955,ו''טשת צ"שחל  256ףיעס
תעיבט תא דע לכמ תחקל" םג וא ,המלצל ,תיצפח הייאר לכ סופתל ףאו ,תודבועה רוריבל םורתל
שי םא ,הז ףיעס יפל קדוב ןיצק תשירדל ברסל םדא יאשר" יכ ,תעבוק אפיסה ...".ומלצל וא ויתועבצא

.ההימת ררועל הז ףיעס יושע ןושאר טבמב ".ומצע דגנ םושיא רמוח קפסל וא ,ולילפהל ידכ רבדב
דמלל היושע הקימעמ רתוי הבשחמ ךא ?בחר הכ ףקיהב ןויסח דעל קינעהל ץוחנל קקוחמה האר עודמ

ותוא וכפהיש תויאר תריסמ ,ונייהד ",גייד" ינפמ הריבעב דושח וניאש ימ לע ןגהל ,קקוחמה תנווכ לע

,רצענש םשאנ וא דושח" יכ )א( 261ףיעס עבוק ,םשאנ וא דושח אוהש ימ יבגל םנמאו .דושחל דעמ

םג ןייעו ".הקידבה ךרוצל ,שרדייש לככ ויתועבצא תעיבט תא תחקלו ,ומלצל קדוב ןיצק יאשר

הקיספב ושרפתה רשא -1961,א"כשת )שדח חסונ( הסנכהה סמ תדוקפל -142ו  135םיפיעסב
פ.ע (11) 776,זכ ד"פ שריה 'נ לארשי תנידמ . 524/72פ.ע הארו .הז םוחתב ןויסחה תא תולטבמכ
>ד(  29םיפיעסל םג בלה תמושת תונפהל יוארה ןמ  (498 ,477 (III.חי ד"פ ש"מעויה 'נ יתיירק 242/63

תורבחה תדוקפל )-(5ו ) 191(4םיפיעסו -1980,מ"שת )שדח חסונ( לגרה תטישפ תדוקפל )א(-30ו
טפושה לש ותעד םע םימיכסמ ונא ךא .ןויסחה תא הרואכל תוללושה -1983,ג"משת )שדח חסונ(
ךרדב ךא וז האצותל עיגהל ןוכנ הז היהי אל ,ןויסחה תא תלטבמה ,תשרופמ הארוה רדעהב יכ ,ימדק

 231.ימע  1984ןונויד "םילילפב תויארה לע" ,ימדק 'י האר .תונשרפה
, 91.ימעב (85 (IIול ד"פ לארשי תנידמ 'נ ירוח . 663/81,פ.ע
ןויסחה תא שרפל שי יכ רבס רשא  Wigmore,דמולמה לע לבוקמ וניא ,ןויסחה ףקיה תעיבקל ,הז ןחבמ

יפוא תלעב איהש היאר לכ ויפלש ,ילולימה דוסיה תא שיגדהל עיצה אוה .תירוטסיהה ותקיז רואל
:.8 J.Hהאר .תיצפח היאר לע לוחי אל ןויסחה ,הז ןחבמ יפל .ןויסחה םוחתב ספתית ,יביטקינומוק

Wigmore. Evidence, S 2250 At 267-295 S 2263 At 378 (Mcnaughton Rev. 1961). Louisell,
"Criminal Discovery and Self-incrimination", 53 Cal. L. Rev. (1965) 89,97, Dann. "Privilege

Against Self Incrimination: Extorting Physical Evidence From a Suspect" 43 Sout. Cal. L.

(1966) 436 ..Rev. (1970) 597 Schmerber V. California 384 U.S
-1969.ט"כשת )שדח חסונ()שופיחו רצעמ(ילילפה ןידה רדס תדוקפל  23ףיעס חכמ שופיח
.ל"נה הדוקפל  22ףיעס יפ-לע ,םדא לש ורצעמל הוולנה שופיח
וא ,ץפחה אצמיה םוקימ לע עיבצהל דושחה שרדיי שופיחה ךלהמב םא ,ררועתהל הייושע השק הלאש

התואמ דמלי ש''מהיבש הנכס תמייק ,הז הרקמב .וירחא ושפיחש רבד ותואב רבודמ ןכאש רשאל
תקפסמ הביס ךכב ואר אל יכ הארנ ב"הראב .הריבעל דושחה תא תרשוקה הדבוע לע רושיא וא העבצה

(1976) 391 .Fisher V. United States 425 U.S.ןכו  178ימעב  57הרעה  Bergerהאר ,ןויסחה תלחהל
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תוקידב ףאו ןקוח עוציב ,הביקה ןכות תביאש ןוגכ ,םדאה לש ופוגל הרידח" וב ןיאו ,ינוציח

...."91דירווה לש ףא וא רועה תביקנב ןבומכ תוכורכה ,םד
,תימצע הללפה ינפמ ןויסחב רושק וניא ,םדא לש ופוגב המינפ שופיחל רוסיאה יכ המדנ

.92םדאכ ודובכו ופוג תומלשל םדאה תוכז :אוהו ,קהבומ יתרבח ךרעב אלא
תמגוד תריסמ יכ תעבוקה הכלהה תא קידצהל ,ונתעדל ,לגוסמ וניא הז ןחבמ םלוא
תיביטקא הלועפ תושעל םדאה שרדנ הז הרקמב .ןויסחה םוחתב ןניא ,94די-יבתכ וא ,93לוק

לש ןחבמה אקווד יכ ןכתייו — םירבד תביתכ ידי-לע ןיבו ולוק תעמשה ידי-לע ןיב —
רתוי םיאתמה אוה ,היארה לש ילולימה ןכותב םייקה ןוכיסב דקמתמה ,תילולימ היאר
.הלא םירקמל
ךירצ ןויסחה תלוחת תקידבל ןוכנה ןחבמה יכ בושחל ונאיבמ ,הכ דע םירבדה תניחב
החוכב שיש הלאש לע תונעל שרדנ דושחה םאה :הלאשל הנעמה יפ לע ערכומ תויהל
ןחבמ יפל ? הריבעה עוציבל רישי ןפואב ותוא רושקל וב שיש השעמ תושעל וא ,ולילפהל

ןיבו בתכב ןיב ,דושחה ןמ תשרדנו הלילפמ איה הנכות תניחבמש ,תילולימ היאר לכ ,הז
םנכות יפ לעש םיכמסמ גיצהל דושחה שרדנ םא ,לשמל ךכו .ןויסחה םוחתל סנכת ,הפ לעב

םצעש ,תיצפח היארב ןידה אוהו .95השירדל ברסל יאשר אהי אוה ,ולילפהל םילולע
תמועל .הריבעל ותוא רושקל הלולע ,המויק רבד תא רשאמ אוהש וא ,ותקזחב התאיצמ

תולועפ ןה ,96יוהיז רדסמב תופתתשה וליפאו ,די-בתכ תמגוד וא לוק תמגוד ,תאז
— ישילש דצ לש תפסונ תודעב תונתומ ןהו ,דושחה תא לילפהל ןחוכב ןיאש ,תוילארטינ

.ןויסחה םוחתל וסנכי אל ןכלו — ,הריבעל דע וא ,די בתכל החמומ ,לוק יוהיזל החמומ
,ךכב ורוקמ ,הריקחה בלשב ןויסחה תלוחתל תיטילאנאו הצממ הרדגה תאיצמב ישוקה

תליקש ,ונייהד ,ןויסחה יביכרמ תלאשב ןודלמ ,הכ דע ,וענמנ ץראב טפשמה יתבש
שיש םיימיטיגלה םיסרטניאה דגנכ ,דושחה לש ,הנגהה ירב ,םיימיטיגלה םיסרטניאה
שולגל ילבמ ,הרקמל הרקממ טפשמה יתב וקספ ,התע דע .םהיניב ןוזיאה תאיצמו ,הנידמל

חרכהב התיה אל ,ועיגה הילא האצותה אליממו ,הרומאה תינורקעה הלאשב בחר ןוידל

ד"פ 'חאו רהוסה יתב תוריש 'נ 'חאו ןלטק  355/79צ''גבב ןייע ןכו  92.ימעב . 86ש.עה ,ירוח ד"ספ ,ליעל

(11) 393.דל ד''פ 'חאו םירוערעל יאבצה ץרה תיב 'נ ןינקעו  249/82צ''גב  (111) 294,דל
דוסיה תויוכז תליגמ ,דוסי קוחב תואנ יוטיב אצמי דיתעב יכ ןכתיש ףא קוחב םויכ ןגועמ וניא הז ןורקיע

לכמ  111.ימע ' 1612חה -1983,ג"משת ,םדאה לש דוסיה תודכז תליגמ :דוסי קוח תעצה .םדאה לש

 91.הרעה ליעל ןינקעו ד"ספ הארו ,תנקותמ הנידמב וילאמ ןבומה ,ידוסי ללכב רבודמ ,םוקמ
: 745 .Rochin V. California 342 U.S. 165 (1952). United States V. Willis 85 F. Suppב"הראבו
)1949). D. Mcintyre andN. Chabraja, The Intensive Search of a Suspect Body and Clothing,
34 "58 J. Crim. LC. ά P.S. (1967) 18. M. Morgan, "The Privilege Against Self-incrimination
תנגהל קוחה תרפה הב שי ,ותמכסה אלב ,םדאה לש ופוג ךותל הרידחה יכ ןכתי 1 (1949) .Min. L. Rev

(1) 253.מ ד"פ 'חאו םאטרוק 'נ לארשי תנידמ  688/84ש"ב הז ןינעב ןייעו - 1981 .א"משת תויטרפה

).םסרופ םרט( םירועריעל יאבצה ד''היב 'נ ןינקעו . 9/83,נ.ד ,הנורחאל ,תרחא העד ןייע
)(Iול ד''פ לארשי תנידמ 'נ ןוברח . 234/81פ.ע (11) 158,וכ ד"פ לארשי תנידמ 'נ ןא'גחב . 522/71פ.ע

) 143-140.ה"משת תומר( הריקחו תואדוה יניד ,ןוירוא 'ג ןייע הבחרה רתיבו 90,
)(IIIבל ד"פ לארשי תנידמ 'נ ילאירונ . 276/78פ.ע (107 (IIוכ ד''פ לארשי תנידמ 'נ לט . 352/71פ.ע
694.

'עב  57,הרעה ליעל  Bergerםג ןייע  90,הרעה ליעל  Fisher,ד"ספ האר .ב''הראב הערכוה םרט וז הלאש
175-181.

' 94-95.עב  93,הרעה ליעל ,ןוירוא 'ג (11) 729,בל ד''פ לארשי תנידמ 'נ בירק . 648/77פ.ע
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יכ ,רערעמה תנעט תא ןוילעה ש"מהיב החד ,97בירק תשרפב ,לשמל ךכו .תיטמטסיס
ש"מהיב ירבד לע תונעשה ךות ,ןויסחה תרפה הב שי יוהיז רדסמב ףתתשיש השירדה
תודע לש ךרדב ןיב ,תילולימ היארל לבגומ ןויסחה יכ  98,Wadeתשרפב ב"הראב ןוילעה
.99יביטקינומוק יפוא תלעב היאר גיצהל השירד ידי לע ,הפיקע ךרדב ןיבו ,הרישי
םיכמסמ לש םתגצהל השירדל םג ןויסחה תלוחת הבחרוה ,100ידוח תשרפב ,תאז תמועל

ףתושמה ןגומה סרטניאה יכ ןכתי .101דושחה תא לילפהל םחוכב שיש ,םירחא םילטלטמו
לש הרקמב :דחא לדבהב ךא ,העודיה המלירטה תא דושחהמ עונמל ,אוה םירקמה ינשל

רקש תודע ,תימצע הללפה ןיב תוטבחתהה תא ונממ עונמל םישקבמ ,תילולימה היארה
,ולילפהל ידכ םהב שיש םילטלטמו םיכמסמ תגצהל השירדה לש הרקמבו :ש"מהיב ןויזבו

).ץפחה ןיבו וניב הקיזה יוהיז י"ע( תימצע הללפה ןיבש תוטבחתהה תא ונממ םיענומ
.ש"מהיב ןויזבו תויאר יודיב וא ,היאר תדמשה
אל איה עודמ ,ריבסהל ,ונתעדל ,הלוכי הניא ,המלירט התוא ינפמ דושחה תנגה ךא
םדאה שרדנ הז הרקמב םג .םדא לש ופוגב שופיח לע םג ,ןויגה לש הדימ התואב ,לוחת
תאצות ,ופוגב עצפ תמגוד ,היולג איהש ןיב ,הלילפמ היאר וירקוח ינפב ףושחל םיכסהל
.102ויתועבצא לע םס ידירש תמגוד ,תרתסנ איהש ןיבו ,הריבעה
הנידמה סרטניא דגנכ הלוקש הניא הרומאה המלירטהש איה הז ישוקל הבושתה יכ ןכתי

.לוחי אל ןויסחה ןכלו ,הנידמה תבוטל הטונ םיסרטניאה תליקש .תולילפמ תויאר ףושחל
,הלילפמ הבושת בישהל שרדנ אל דושחה םהבש םירקמ םתוא לכב יכ ,רמול אופא ןתינ

וירקוח םע הלועפ ףתשל אלש דושחל שיש סרטניאה ,ולילפהל וב שיש ץפח רוסמל וא

.ודגנ הל שיש דשחה תא קודבל הנידמה סרטניא דגנכ לוקש וניא ,ותללפה תנכס םושמ
דמעש הזמ הברהב בחר יפוא ןויסחה שבול ,ןידל דמעוה םשאנהש רחאל ,ינשה בלשב

.103ללכ דיעהל אלש ,ונייהד ,קותשל תוכזה ועמשמ ןויסחה ןאכ .ותריקח יבלשב םשאנל
אוהו ,הללפה-יא ינפמ ונויסח לע וריצמ רותיו הזב םיאור זא יכ ,דיעהל רחב אוה םא ,םלוא

,104םושיאה-בתכב ול וסחויש תוריבעב ולילפהל ןחוכב שיש תולאש לע םג תונעל בייוחי

.טפשמ ותואב םשאוה אל ןהב ,תורחא תוריבע יבגל לוחי ןויסחה יכ םא

םע הלועפ ףתשל שרדי םשאנה רשאכ ,הז בלשב ררועתהל היושע תניינעמ הלאש
העיבתה יכ תעדה לע תולעל ןתינ ,לשמל ךכ .היתויאר תא וז המייס םרטב דוע ,העיבתה
יכ השירד ידי לע ,ופוגב דחוימ יוהיז ןמיס םשאנל יכ ,הידעמ דחא ירבד תא תמאל שקבת

בל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ בירק . 648/77פ.ע ).729 (II
).United States V. Wade 388 U.S. 218 (1967
"We have only recently reaffirmed that the privilege protects an accused only from being

compelled to testify against himself, or otherwise provide the state with evidence of a
.testimonial or communicative nature " Supra, At p. 221
ול ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יררח  663/81פ"ע).85 (II
ימעב ,םש .91

םירומאה םירבדה חורב תרוקיב הארוD. Mcintyre and Ν. Chabraja, "The Intensive Search of a :

.Suspect's Body and Clothing" 58 J. Crim. L.C. ά PS. (1967) 18
)ילילפ ןידה רדס קוח :ןלהל(  1043ח"ס -1982,ב"משת ],בלושמ חסונ[ ,ילילפה ןידה רדס קוח האר

".דיעהלמ ענמיהל ):.... (2הלאמ תחאב גוהנל יאשר םשאנה" ' 161:סב עבוקה
דיעהל רחבש םשאנ" יכ ,עבוק  18,ח"נ 197ו-א"לשת ]שדח חסונ[ תויארה תדוקפל )ג(  47ףיעס
".טפשמ ותואב הב םשאומ אוהש הריבעה יבגל הז ףיעס וילע לוחי אל ,הירוגנסה דעכ וטפשמב
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םיכסי יכ םשאנהמ שקבל ,לשמל וא ,ש"מהיב יניעל ופוגמ קלח ותוא גיצהל םיכסי אוה
'.05ש"מהיבב ותוהזל לכוי הידעמ דחאש ידכ ,להקב תבשל
המייס העיבתהש עגר ותואמ קר םשאנל הרומש הקיתשה תוכז יכ ןועטל ןתינ ,הרואכל
תדוקפ  47ףיעסב בוקנכ ,תימצע הללפה ינפמ ןויסחה יפ-לע ןגומ אוה זא דעו ,היתויאר תא
אוהו ,ןויסחב לולכ וניא ,ש''מהיב ינפב ףוגה לש יטנבלר קלח ותוא תפישח ,הז יפל .תויארה

.ש"מהיבב יוהיז רדסמב תופתתשהב ןידה
,עגופ ,העיבתה ידע םע הלועפ ףותישל םיכסהל םשאנה בויח יכ סורגל ןתינ ,דגנמ םלוא

ש"מהיב ,וז הלאש ררועתת םאש יאדווב .יתימאה הנכותמ הקיתשה תוכז תא ,ןקורמ וא
ןמ ,קפס אלל ,רתוי הבחר איה הרקמ לכבש ,הקיתשה תוכז לש הפקיהל ותעד תתל ךרטצי

.תימצע הללפה-יאל ןויסחה
ידע םע הלועפ ףתשל םשאנ לע תווצל ךמסומ ש''מהיב םאה :הז רשקהב תרחא הלאש
.תיטנבלר הניא הראותש היצאוטיסה לכ אליממ ,תילילש אהת הבושתה םא ןכש ?העיבתה
אוה ,הריקחה יבלשב דחוימב ,תימצע הללפה ינפמ ןויסחה לש ופקיה תעיבק ,םוכיסל
ןובשחב חקי ש''מהיב יכ יואר תונשרפה תכאלמב .הז גשומל ןתניתש תונשרפהמ אצוי לעופ
אוהש תעל תעמ םישדחתמה םיסרטניאה תא ,ותריציל המרגש תיטפשמה הירוטסיהה תא

.הנידמה תוכז תא ,דגנמו ,גצייל אב

ןויסחה לש תוימייארה ויתואצומ יונישל םויכ תונמתסמה תומגמה .ה
םילכה לולכיש ,איה ילילפה טפשמה הדשב ץראב תונמתסמה תורורבה תומגמה תחא
העיגפב תניפאתמ וז המגמ .תמאה רקחל וברקל תנמ לע ,טפשמה-תיב ידיבש םייטפשמה
.106הנגהה לש תוירוטסיה תויוכזב תמיוסמ

רחובש ימיטיגלה שומישל יתייאר לקשמ סחייל תלוכיה אוה ,וז המגמל רורב יוטיב

.ולש הקיתשה תוכזב וא ,תימצע הללפה ינפמ ונויסחב תושעל םשאנ וא דושח
הילגנאב הז אשונב יטפשמה בצמה תא קודבנ ,םפוגל םירבדה תניחבל שגינ םרטב
םיעבשומה בל תמושת תונפהל עבותה לע תרסואה ,קוח תארוה תמייק הילגנאב .ב"הראבו
הנקה קוחהש םוקמב יכ ,החנהה לע תססבתמ וז הארוה .107קותשל רחב םשאנה יכ הדבועל

רומאה רוסיאה .08,ותבוחל ףקזי הב שומישה יכ ןכתי אל ,קותשל תוכזה תא םשאנה ידיב

םיעבשומה תא תוחנהל ךמסומ ש"מהיב יכ ,וז הדבועמ דומלל שיו ,עבותה לע קר לח

,םייטטופיה םיבצמ ךא אלא ,ש"מהיבב םשאנה לש ויוהיז תייגוס תא ןאכ םינחוב ונא ןיא ,שגדויו

.הרקמה תודבוע רוריבל יטנבלר אוה םשאנה לש וריצמ הלועפ ףותיש ותוא יכ טלחוי םהבש
ןדה ,א  10ףיעס תא הדוקפל ףיסוה רשא ,תויארה תדוקפל ' 4סמ ןוקית איה ךכל תקהבומ המגוד

,תויארה תדוקפל ' 6סמ ןוקית איה תפסונ המגוד .ש''מהיב ילתכל ץוחמ דע תורמא לש ןתוליבקב
,ןמצלז 'נ הז ןיינעב הארו .תומייוסמ תוריבעב עויסה תבוח תא לטיבשו ,הדוקפל א 54ףיעס תא ףיסוהש

) 127.ד''משת(ול טילקרפה ",תויארה ינידב הריבעל םיפתושה"

)Criminal Evidence Act 1898, 61/62, Vict. Ch 36 S. 1 (6
■M. Berger, "Rethinking Self-incrimination in Great Britain", 61 DenverL. J. (1983) 507,540
ןייע ,וז הארוה לש תיתקיחתה הירוטסיהל רשאJ.N. Bodansky, "The Abolition of The Party- :

.Witness Disqualification: An Historical Survey", 70 K.L.J. (1981) 91
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איהו ",0תרתוס הקיספ תמייק הז ןיינעב ךא .109ותקיתשמ םשאנה תבוחל הנקסמ קיסהל

"'.םירבחמ ברקב אל ףאו ,םידרולה-תיבב רורב הנעמל התכז םרט
םיעבשומה תא תוחנהל ,תומיוסמ תוביסנב ,ךמסומ ש"מהיב םא ףאש רורב ,םוקמ לכמ
ךא אלא ,ותמשא לע דמלל הלוכי הניא הדבל וז הדבוע ,ותבוחל םשאנה תקיתש תא ףוקזל

".2העיבתה ידיבש "שיה" תא ריבגהל וא ,העיבתה תסריגב ןומאה תא ריבגהל

סינכהל -11,ה ח"ודב  1972,תנשב ,הצילמה הילגנאב ילילפה קוחה ןוקיתל הדעוה
תא תוחנהל ש"מהיבלו עבותל רשפאל ,הצלמה םהיניבו ,תויארה ינידב םייתוהמ םייוניש
אלא ,העיבתה תויארבש "שיה" תא ריבגהל קר אל — היושע םשאנה תקיתש יכ םיעבשומה

ריבסי ש"מהיב יכ הצילמה םג איה .קוחה יפ לע שרדנ אוהש םוקמב ,עויס תווהל ףא
יואר יכ ,ותמשא תחכוהל הרואכל תויאר העיבתה ידיב יכ חכונ אוהש רחאל ,םשאנל
".3ותקיתשל יתייאר לקשמ תקנעהב ןכתסי ,ןכ אל םאש :דיעיש
תילילפה הרודצורפה יללכ תניחבל תיתוכלמה הדעוה ידי-לע ולבקתנ אל ולא תוצלמה
תוכז לע רתוול םשאנה לע ץחלה תרבגה םושמ ךכב היה ,וצמוא ול יכ ,הנעטב  1981,תנשמ
,אליממו העיבתה לע ץבורה עונכשה לטנב עוגפל הלולע וז האצותו ,דיעהלו ולש הקיתשה

".4םירסרוודאה טפשמה יכילהב םג
,תימצע הללפה ינפמ ונויסח חכמ םשאנ תקיתש .רתוי רורב יטפשמה בצמה ,ב"הראב
",6שנועל יואר וניא תיקוח תוכזב שומיש ,ןכש ,ותבוחל ",5ללכ-ךרדב ,ףקזיהל הלוכי הניא
לע ץבורה החכוהה לטנ יוניש םושמ ךכב שי ןכש ,העיבתה תויארל ףרטצהל הלוכי הניא וזו
לשמל האר .R. Κ i?Wei [1899] 1 Q.B.77. Waugh V. The King, 1950 A. C. 203 :תמועלR.V. :
 .Sparrow [1973] 1 W.L.R. 488. R. V. Mutch [1973] 1 All E.R. 178תריקסב ןייע הבחרה רתיבו
לש ורמאמב תאבומה הקיספה  ,Bergerהרעה ליעל .108

תמועל לשמל הארWaugh V. The King 1950 A.C. 203, R.V. Sparrow [1973]/ALL.E.K. 178 :
לש ורמאמב תאבומה הקיספה תריקסב ןייע הבחרה רתיבו  ,Bergerימעב ,ליעל  108,ש"עה .540-541
דמולמה לש ותרעה תא ונאצמ לשמל ךכו "All that can be said on the authorities is that the: Cross

questions whether the judge should make any comment, and how far he should go in
commenting, depend on the particular facts, and that it is essential for the judge to make two
things plain to the jury, first, that the accused has the right not to testify, second, that they must

not assume that he is guilty because he does not do so". R. Cross, Evidence (London, 5th ed.,

.1979) 414
תויאר(ילילפה קוחה ןוקיתל הדעווה לש -11ה ח"ודב הז אשונב הכלהה תריקס האר( — Criminal

Law Revision Committee, Eleventh Report, Evidence (General) CMND. 4991 (1972) S.
.109-110
 111-112.םיפיעס ,םש האר

"Any modification to the present law of evidence which aimed at requiring the accused to
answer a prima facia case established by the prosecution would be likely to weaken the initial

burden of proof that the accusatorial system of trial places upon the prosecution". Royal

.Commission on Criminal Procedure Report, CMND. 8092 (1981) S.4.66
דבלבו ,תידגנה ותריקח תרגסמב םשאנה לש ותונמיהמ רועריע ךרוצל אוה םירכומה םיגירחה דחא
תיטנבלר איה הריקחה בלשב ותקיתששRaffel V. United States 271 U.S. 494 (1926); Grunewald V..

).United States 353 U.S. 391 (1957
Griffin V. California 380 U.S. 609 (1965); United States V. Hale 422 U.S. 171 (1975); Doyle V.
Ohio426 U.S. 610 (1976); Jenkins V. Anderson 447 U.S. 231 (1980); A.B. Poulin, "Evidentiary
Use of Silence and The Constitutional Privilege Against Self-incrimination", 52 Geo. Wash. L.

.Rev. (1983) 191
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שומיש לע תרסואה ,הארוה תימינפה ןתקיחתב וצמיא ב"הראב תונידמה בור ".7העיבתה
אלב הז יטפשמ בצמב יוניש ןכתי יכ חינהל השקש ךכ ,1,8ותקיתשב םשאנה תבוחל יתייאר

.קקוחמה תוברעתה
דוע .הז ןיינעב הילגנאב גהונה יטפשמה רדסהה תא ונצמא אל ,לארשיב ,תאז תמועל

תקיתש יכ ",9ש"מעויה .נ אקרז :תשרפב ),זא וראותכ( טנרגא טפושה עבק  1949,תנשב
ריבגהל הלולע ,ותמשא תא הרואכל תויארב הססיב העיבתהש רחאל ,וטפשמ ךלהמב םשאנ
יפתכל עונכשה לטנ תרבעה ידכ דע ונקחרה אל םנמא .20,ודגנ הדמעוהש הסרגב ןומיאה תא

רבדב ענכשל תוטונ ןמצע ינפב ןהש ,תויתוהמ תויאר יד העיבתה ידיב ןיאש םוקמו ,םשאנה

. 121רסחה תא אלמל לכות אל םשאנה תקיתש זא יכ ,ותמשא
הנוש הנניא ,תיטנבלר איהש םוקמ ,ותריקח ןמזב םשאנה תקיתש לש התניחב ,השעמל
תויונשה תודבועה רוריבב רוזעל היושעה ,ותוגהנתהב תרחא הדבוע לכ לש התניחבמ
תאזו ,תומיוסמ תוריבע לש ןעוציבב ותריקח תעשב םשאומ דושח םא ,לשמל ךכ .תקולחמב

וטפשמב קרו ,בישהל ברסמ אוהו ,םירקוחה ידיבש תויארה רמוח ותעידיל אבוהש רחאל

הלאשל שרדיי ש"מהיב ,תינויגה הניחבמש ירה — ,ותסריג תא הנושארל הלעמ אוה
ירה ,תימצע הללפהל ששח הניאש הביסמ עבנ םשאנה לש ובוריס יכ רמאנ םא :האבה
ששחמ העבנ ותקיתש םאו ,בלש ותואב רבכ ותסרג תא הלעי יכ ונממ תופצל היה ןתינש
.22,ש"מהיבב תילעומה ותסריגב ןומא תעכ קינעהל ןיאש יאדווב ירה ,תימצע הללפהל

העבנ ותקיתש יכ החנה תרצוי הרטשמב ותריקח תעב םשאנ תקיתש :שיגדהל יאדכו
תומשאה לע בישהל אלש ול רתומ וב דיחיה הרקמה והז ירהש ,תימצע הללפהל ששחמ
תוביסמ קותשל שקבי דושח יכ תעדה לע תולעהל טלחהב ןתינ ,תאז םע .21,ול תוסחוימה
יאדווב זא יכ ,וצמאי םאו ,םשאנה לש ורבסה תא לוקשל ש''מהיב לע ,הזכ הרקמב .תורחא

האר  ,Poulinיעב םש .201

םג ןייעו . 9ש .עהב ' 193ע ,םשNote, "The Empeachment Exception: Decline of The :
Exclusionary Rule?" 8 Ind. L. Rev. (1975) 865 Ayer", Griffin, "After Fifteen Years", 78 Mich.

L. Rev. (1980) 841 Greenawalt, "Silence As A Moral and Constitutional Right" 23 Wm., and

.MaryL. Rev. (1981) 15
' 504.ד ד"פ ש''מעויה 'נ אקרז . 28/49פ.ע
רוציל — רחא ירשפא רבסה םייק אל ןהבש תועודי תוביסמב — וז ןיעמ תוגהנתה היושע ,רומאכ"
. 38/49,פ.ע םג ןייעו  538-539יעב םש "...הירוגטקה םעטמ השגוהש החכוהל ךרע ףיסומה ,קזח דשח

' 341.ב ןוילע םיקספ ש"מעויה 'נ לידנק
 539.יעב םש . 28/49פ.ע

:ןהכ-גרבסרטש 'ט תטפושה תעבוק (1) 789,785טל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יב'גח . 230/84פ.ע קודבו
םיעוריאה לכל והשלכ רבסה תתלו יהשלכ הבוגת ביגהל בריסו ךרדה לכ ךרואל קתש רערעמה"
תשרפ םויסל דע יהשלכ הסריג הלעה אל ש"מיהבב םג .הרטשמב וירקוח וינפל וגיצהש רמוחה לכלו

ןיא ,רבסה שקבתנש םוקמב קתששמ םלוא .םשאנל תדמוע הקיתשה תוכז ,ןכא .העיבתה תויאר
לש בלשב ,הנושארל ותסריג תא הלעי רשאכ ,ול ונימאיש ויתויפיצ םע דחא הנקב הלוע וז ותקיתש

רמוח םע הרטשמב וירקוח ידי לע תמועמ אוהו ,תטלחומ תופחל ןעוט םשאנ רשאכ ,הנגה תויודע
םה םיחיטמשכ וירקוח יניע חוקפלמ ענמנ םא ,ול ונימאיש הפצי דציכ ,עשפב ותוברועמ לע דיעמה
םג הארו "...ןמצע תוריבע ןתוא לכב ותוא תוכבסמהו ופתוש יפמ םהל תועודיה תודבועה תא וינפב

(1) 139.אל ד"פ לארשי תנידמ 'נ יול . 486/76פ.ע
) 1927.תודע( תילילפה הרודצורפה תדוקפל ) 2(2ףיעס האר
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תימצע הללפה ינפמ ןויסחה

ותונימא אליממ ,החדנ ורבסה םא .124ותבוחל תיתייאר תועמשמ לכ סחיל ןיא וז הקיתשלש

ןומאה תא ריבגהל ןכו ,טפשמב ותסרג תייחד לע עיפשהל הלולע וז הדבועו ,תעגפנ
.העיבתה תסריגב

יאל ונויסח חכמ וירקוח םע הלועפ ףתשל ברסל דושח לש ותוכז ןיב ,ןיחבהל אופא שי
ףותישל ותופכל היהי ןתינ אלו הריבע לכ הווהי אל ובוריס הזכ הרקמבו — תימצע הללפה

.125וז תוגהנתה לש תיתייארה התועמשמ ןיבל — הלועפ

תויארל קוזיח תווהל ,רתויה לכל ,אופא היושע ,ותריקח תעשב םשאנ תקיתש
'א  145ףיעס תא ףיסוהו קקוחמה ברעתה ןאכ .וטפשמ ןמזב ,ותקיתש ןכ אל ךא ,126העיבתה

ריעהמ םשאנה תוענמיה" :יכ עבוק רשא  — 127,1965ה''כשת ,ילילפה ןידה-רדס קוחל
שורדש םוקמב העיבתה תויארל עויס ןכו העיבתה לש תויארה לקשמל קוזיח שמשל היושע

ךא ,128םשאנל הרומש ןיידע וזו ,הקיתשה תוכז תא לטיב אל קקוחמה םנמוא ...".עויס ןהל
אלא ,העיבתה תויארל קוזיח דוע אל .ישממ ןכות לכמ התוא ןקור טעמכ אוה יכ ,קפס ןיא
ותודעש דעה תא המעטמ דיעת העיבתה יכ אופא יד .129תיאמצע היאר ,עודיכ ,אוהש עויס
הדוקנב הריבעל םשאנה תא ,רושקל םיטונ וא ,םירשוק וירבד יכ החנהבו ,130עויס הנועט

.דיעהל אלא הרירב לכ םשאנל ןיא םצעב זאו ,תקולחמב היונשה תיתוהמ
םוקמב עויסה תא ,ונייהד ,העיבתה הריסחהש תא םילשהל היושע דיעהלמ ותוענמיה

.ךכב ךרוצ היהש םוקמב ,העיבתה תויאר תא קזחל ,תוחפל וא ,שרדנ אוהש

)(IIולד''פ ,לארשיתנידמ 'נ יררח. 663/81פ.ע (1) 695,692.בל ד"פ ,לארשי תנידמ 'נ יול . 565/77פ.ע
85, 94.

תואדוה יניד ,ןוירוא 'ג ,וז השיג לע תרוקיב האר םלואו <1) 736.הל ד"פ ,יול 'נ ןתש . 548/78א.ע

) 109-108.ה"משת ,תומר( ",הריקחו
יכ םירקמ ונכתי יכ ותעד עיבמ ' 187,עב , 1984א"ת ,ןונויד ,םילילפב תויארה לע :ורפיסב ימדק טפושה
הניא תעדה רשאכ ,רומאל — דושח לש וינפב תחטומה הדבועב האדוה דגנכ הלוקש הקיתשה רשאכ"

ךופהלו רומאכ "תקזחמ" היארמ גורחל "הקיתשה" הייושע — ודיצמ תידיימ הבוגת רדעה תלבוס

תנידמ 'נ סאיסא . 638/79פ.עב רגמש אישנה לש וירבד לע ןעשנ אוה ,רתיה ןיב ""....עויס" תיאר
,החותפ וו הלאש ריתוה אוה יכ ונדמלמ אישנה ירבדב ןויע ךא  259.ימעב (^) 253דל ד" פ לארשי
הלוכי ןהב תוביסנ שי םא ,הלאשב ןאכ ונעגנ אל יכ ,אוה ןבומ ךא : "....עבוק אוה ' 260.עב קודבו
דחא .וז הלאשב עירכהלמ ,הז בלשב ,ענמנ ןוילעה ש"מהיב ,ןכ יכ הנה ....".עויס בשחיהל הקיתש
,הדבועה איה ,עויסכ בשחיהל היושע םשאנה תקיתש יכ עובקל ש''מהיב לע ושקי דיתעבש םיקומינה

 162ףיעס םויכ( -1965,ה"כשת ילילפה ןידה רדס קוחל א 145ףיעס תא ףיסוהש העש ,קקוחמה יכ
היושע וטפשמ תעב םשאנ תקיתש יכ עבק וב -1982),ב"משת )בלושמ-חסונ(ילילפה ןידה רדס קוחל
תדמלמ וז תוענמה יכ אופא ןכתי .הריקחה תעב ותקיתש יבגל המוד הארוה לכ עבק אל ,עויסכ בשחהל

ןתינ דגנמ ךא .טפשמה לש הז בלשב דחוימב הלודג איה ביגי םשאנש הייפיצה ןכש ,ילילש רדסה לע

ןיבל הניב ןיחבהל ןיאו "תמעור" איה ותריקח תעב םשאנה תקיתשש םירקמ ונכתי טלחהב יכ ןועטל

.םירקמה ינשב דחא ןיד ליחהל ךירצ ןכלו ,וטפשמ ןמזב םשאנה תקיתש
.ילילפה ןידה רדס קוחל  162ףיעס ,םויכ
.ילילפה ןידה רדס קוחל  161ףיעס

R.V. Baskerville [1916] 2 K.B. 658; Davis V. D.P.P. [1954] 2 W.L. R. 343
ה ןמיסב תולולכה תוריבעה — "ןימ תריבע"ב ןנולתמ תודע יבגל עויסה תשירד לוטיב רואל ,םויכ
הריבעל ףתוש יבגל עויסל השירדה הרתונ ,הריבעל ףתוש תודעו -1977,ז"לשת ןישנועה קוחל 'י קרפל
תודעו רקש תודע לש הריבע יבגל ,העובשב אלש התבגנ ותודעש ןיטק תודע יבגל ",הנידמ דע" אוהש

הז ןורחא הרקמב -1955.ו"טשת )םידלי תנגה(תויארה יניד ןוקיתל קוחל  11ףיעס יפ-לע התבגנש ןיטק

.עויסכ בשחית אל םשאנה תקיתש יכ ,שרופמב ילילפה ןידה רדס קוחל  162ףיעס עבוק

189

This content downloaded from 85.64.200.197 on Sat, 25 Nov 2017 04:09:48 UTC
All use subject to http://about.jstor.org/terms

סורג לאונמע

תוארוהמ קתונמב ס"דסחל א  145ףיעס תארוה תא הנוכנ ךירעהל ןתינ אל ,ונתעדל
םשאנה ןוברד — ןהל ףתושמה .32,רתוי רחואמ ףאו ,131ןמז ותוא קקוחמה ןיקתהש תופסונ

רתי םיטפושל קינעהל תטלוב המגמ םע בלושמב ,וטפשמ תליחתב רבכ ,ותנגה תא ףושחל
.תויודעה תכרעהב תעד-לוקיש

),בלושמ חסונ(ילילפה ןידה רדס קוחל  152ףיעס תארוה תא ןייצל יואר ,לשמל ךכ
בישהל ותוענמיה וא םושיאל סחייתהל םשאנה לש ותוענמיה יכ ,עבוקה -1982 ,ב"משת
.העיבתה תויאר לקשמל קוזיח שמשל היושע ,ותסרגל סחיב ש''מהיב לש הרהבה תולאשל
רבכ תאז ןועטל וילע ",יבילא" תנעט תולעהל שקבמה םשאנ יכ ,עבוק ףיעסה ,דועו תאז
וז הנעט ןועטל ךרדה תא וינפב םוסחל הלולע ,ןכ תושעלמ ותוענמיה .33,וטפשמ תליחתב
.הנגהה תויאר בלשב
תווח תא ,ןמזב ,העיבתל תולגל םשאנה לע תלטומה הבוחה תא ףיסוהל ךירצ ,הלאל
אהי ,ןכ השע אל .םהב ןייעל הל רשפאלו ,ש"מהיבל שיגהל ותעדב שיש םיחמומה תעד

.34,ש"מהיב תושרב וא ,העיבתה תמכסהב אלא ,תויארכ ןשיגהלמ עונמ

םשאנל הרומש התיהש ,הקיתשה תוכזב לחש םוסרכה תא תושיחממ הלא תוארוה
תוסנלו ,וריצמ הסריג לכ תולעהל אל ,וטפשמ לכ ךשמ קותשל השרומ היה רשאכ ,רבעב
.העיבתה ידיבש תויארה תרידו תונמיהמ תא רערעל
םשאנהש ןמזב ףקת היהו ,ירוטסיה ורוקמ ,וצמאל יאשר היה םשאנהש ,הז יביספ דיקפת

.35,תודעל רשכוה אוהש העשמ ןויגה לכ ול ןיא ,תודעל לוספ היה
ףושחלו ןנוגתהל םשאנה לע ץחל תריציו הקיתשה תוכז "תקיחד" לש ,וז הרורב המגמ
ילתכל ץוחמ דע תרמא תלבקל םיילארודצורפה םימוסחמה תרתהב תבלתשמ ,ותסריג תא
ונדמלמ ,רבעב שרדנ אוה םהב םירקמה ןמ רכינ קלח יבגל עויסה תשירד לוטיבו ש"מהיב

אהי ש"מהיב ובש בצמ תריצי לע םשומ שגדהשכ ,םילילפב ןוידה תטיש לש הלולכיש לע

.תמאה רקח לע תולק רתיב תוקחתהל לגוסמ

רקחמה תוגקסמ .ו
.תימצע הללפה ינפמ ןויסחה לש םיירוטסיהה ויתורוקמ רחא תוקחתהל ונשקיב הז רמאמב
.ןויסחה ףקיה תא ונחבו ןגהל רומא אוה םהילעש םיסרטניאב תומולגה תותימאה תא ונקדב
ןוקית(ילילפה ןידה רדס קוח  709,ח"ס 19,ד-3ג"לשת ). 2סמ ןוקית(ילילפה ןידה רדס קוחל ונתנווכ 131

 821.ח"ס 19,ד-6ו"לשת ). 8סמ
)' 6סמ(תויארה תדוקפ ןוקיתל קוחה  948,ח"ס -1979,מ"שת )' 4סמ( תויארה תדוקפ ןוקיתל קוחה 132
 1057.ח''ס -1982,ב"משת

ומש תא ףושחל בייח אוה ןיא ךא ,היה וב "רחאה םוקמה" תא טרפל הבוחה םשאנה לע הלח םנמא 133

ותוענמיה ,ךדיאמ (688 ,684 (I.ול ד"פ לארשי תנידמ 'נ ןטיבא . 567/80פ.ע האר .הז ןינעל םידעה
ריבס רבסה ודיב שי םא אלא ,םתודעל ןתניש לקשמב עוגפל הלולע ,וידע לש םהיתומש תא תולגלמ
תייפתכ ימדק טפושה לש וניד קספב יחכונה בצמה תרוקיב ןייעו  690,יעב םש האר .תוענמיה התואל

 The" ,M. Carliseהילגנאב בצמל הוושהו (485 (Iמ''שת מ''פ ,ןטיבא 'נ לארשי תנידמ ) 500/79א''ת(
613 .Criminal Justice Act 1967 — Its Procedure and Practice" 1967 Crim. L. R.

-1982.ב''משת )בלושמ חסונ(ילילפה ןידה רדס קוחל 'ד קרפל 'ד ןמיס 134
יאכ הניד תודע ןתמ-יא ירה ,תודע ןתמל םשאנה תא הרישכה )שדח חסונ(תויארה תדוקפש רחאמ '' 135
ול ד"פ . 663/81,פ.ע ,ירוח תשרפב רגמש אישנה לש וירבדמ '' הנגהה תושרל תדמועה היאר תאבה

).94 ,85 (II
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ונא תעכו ",הקיתשה תוכז" לש יתייארה טביהב וסנכוהש םיונישה לע דומעל וניסינ ,ןכ ומכ

.תונקסמה תקסהל םיאב

תיטפשמ הריצי אוה .תימצע הללפה ינפמ ןויסחהש ,עבקנ םא העטנ אל יכ המדנ
.התעשל הנוכנ התיהש תירוטסיה
שרתשה אוהש ןמזמ םלוא ,םינשה םע ונתשה ןגהל ןויסחה הסינ םהילע םיסרטניאה
.טלחומה ולוטיבב בר ישוק שי ,הינייפאממ דחא תא למיסו תירסרוודאה הטישב
רוריב ךרדב ףגנ ןבא הווהי ןויסחהש ,ךכל קודיצ םויכ ןיא בוש יכ יולגו רורב ,תאז םע

.הרבחל םינכוסמה םיניירבע ינימל חונ טלקמ הווהיו ךישמי אוהש קודיצ לכ ןיאו ,תמאה

ןויסחה לש טלחומה ולוטיבבש ישוקה לע רבגתהל תוסנל — םויכ תנמתסמה המגמה

— ויתויארו ותנגה תא ףושחל םשאנה ןוברדו ,תויתייארה ויתויועמשמ לוטיב ידי-לע
.ןוכנה ןוויכב דעצכ וניניעב הארנ
ףא יכ ,םהל ריבסהלו ,תוריבע עוציבב םידושחה םע םינגוה תויהל תעה העיגה יכ המדנ

ורחבי ךכ םא יכ ,ועדיש בטומ ירה ,םמצע דגנ דיעהל יטפשמ בויח םבייחת אל הרבחהש

האובב ,םיאתמה יתייארה לקשמה תא וז הדבועל סחיית תיטפשמה תכרעמה ,תושעל
.םתמשא תא לוקשל
שפחל םיקקוחמה תיבו טפשמה יתב תא דדועלו ךישמהל שי יכ ,העידב םיקיזחמ ונא
ותראשה ,ךדיאמו ,ןויסחב שומישה ןמ "ץקועה" תאצוה וחיטביש ,תויטפשמ תואחסונ רחא

.םתמשאהל סיסב לכ הרטשמל ןיאש םידושח לע ןגהל ידכ ,ףקותב
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