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חבר  של �Nullificationהגנה מ� הצדק מול סמכות ה
 זיכוי אד� שביצע עברה על בסיס שיקולי� – מושבעי�ה

  חיצוניי� לאשמה

*רו'רינת קיטאי סנג
  

. מצביה האופייניי� וגבולותיה ,גנה מ� הצדקהה. ב. מבוא. א. פרולוג

. טעמי הביקורת כנגד מוסד המושבעי�. ד. �Nullificationסמכות ה .ג

. �Nullificationטיעוני� לטובת מוסד המושבעי� ולטובת סמכות ה. ה

. עדיפות חבר מושבעי� על פני שופט בזיכוי נאש� מטעמי צדק. ו

  .סיכו� .ז

  פרולוג

שר הצבא , הנרצח היה סמיו� פטליורה. 1 ברחוב ראשי בפריז אירע רצח1926 במאי 25ביו� 

קראינה ניג� בפני הצבא לאחר שצבא או, האוקראיני לשעבר שמצא מקלט בפריז

אשר התגורר , יליד רוסיה, שע� יהודי, הנאש� ברצח היה שלו� שווארצבארד. הקומוניסטי

, כאשר נודע לשווארצבארד שפטליורה מתגורר בפריז. היה זה רצח מתוכנ� היטב. זבפרי

הסתובב ע� תמונתו של פטליורה עד אשר איתר אותו ואז עקב אחריו ימי� , הוא רכש אקדח

התקרב אליו שווארצבארד , כאשר סמיו� פטליורה יצא ממסעדה בגפו, באחד הימי�. י�רב

   .וירה בו מטווח אפס

 
ר יואב "לד, רו' בועז סנגר"תודתי נתונה לד). רמת ג�(המכללה האקדמית למשפטי� , מרצה   *

 .על הערותיה� המצוינות" המשפט"המר ולחברי מערכת 
רצבארד אמשפטו של שלו� שוורציחתו של סמיו� פטליורה ול להנוגעי�פרטי� העובדתיי� ה  1

�˜ÂÂ˘ ËÙ˘Ó·„¯‡ :Áˆ¯- ÌÈÓÂ¯‚Â¯Ù‰ Ú˜¯ ÏÚ Ì‡¯ˆספרו המרתק של מאיר קוטיק לקוחי� מ
‰�È¯˜Â‡·) 1972 .(רצבארדאסנגורו של שוו, נרי טורסא של תהזיכרונוספר כ� הסתייעתי ב :

HENRY TORREÈS, ACCUSÉS HORS SÉRIE 91–99 (1957) . אשר ,  קלוד קליי�'לפרופהנני מודה
  . הפנה את תשומת לבי לספר אחרו� זה והשאיל לי אותו
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כאשר ירה שווארצבארד בפטליורה הוא צעק ? מה היה הרקע למעשהו של שווארצבארד

במהל� מלחמתו של הצבא הלאומי ". בעד השחיטות, הרי ל� רוצח בעד הפוגרומי�"לעברו 

שבה� נרצחו , ער� צבא אוקראינה ביהודי� פוגרומי�, 1919הרוסי בשנת האוקראיני בצבא 

 ביניה� ג� בני משפחה של , בבתיה� וברחובות,באכזריות עצומה אלפי יהודי�

ועלו בהיקפ� ובאכזריות� על אלה שנערכו , הפוגרומי� היו מתוכנני�. 2שווארצבארד

רובה נשחטו חלק גדול לש� חיסכו� בכדורי , למשל, כ�. ברוסיה בתקופות קודמות

העילה לפוגרומי� הייתה כביכול תמיכת היהודי� בתנועה . מהקרבנות בסכיני�

היו שטענו כי פטליורה עצמו  .שחלק ניכר ממנהיגיה ומחבריה היו יהודי�, הקומוניסטית

פטליורה צוטט , כ� או אחרת.  והיו שטענו כי איבד כל שליטה על אנשיו,יז� את הפוגרומי�

אול� ה� עוזרי� לשמירה על המשמעת , א שאמנ� הפוגרומי� מצערי�כמי שהתבט

  . 3הצבאית

כאשר לשמע התיאורי� הקהל , על הפוגרומי�נשמעו עדויות   הרצחבמהל� משפט

נסיבות  חר� ה.א� אב בית הדי� הסתיר את פניו. פר� בבכי, הדי� בכלל� ועורכי, באול�

 הייתה –כהגדרתה במשפט הפלילי  –אשמתו , המקלות וההבנה למניע של שווארצבארד

. שווארצבארד עבר את עברת הרצח על יסודותיה העובדתיי� והנפשיי�. ברורה ביותר

. דעת מוקד� לרבות שיקול, התקיימו כא� כל היסודות של דרישת הכוונה תחילה

מניע לרצח אינו מהווה ; לשווארצבארד ג� לא עמדה כל הגנה הפוטרת מאחריות פלילית

 ושווארצבארד נתפס, היו עדי� לרצח:  לכל ספק סבירמעל העברה הוכחה .טענת הגנה

 הוא היה גאה ,נהפו� הוא. הוא לא ניסה לברוח ולא הכחיש את אשמתו". על ח� "למעשה

  .  המושבעי� לזכותו מכל אשמה החליטוחר� זאת. במעשהו

  מבוא. א

מאפשרת , 4פלילילחוק סדר הדי� ה) 10(149שעוגנה לאחרונה בסעי� , ההגנה מ� הצדק

הגשת כתב האישו� או ניהול "לנאש� לטעו� לאחר תחילת המשפט טענה מקדמית שלפיה 

  ". ההלי� הפלילי עומדי� בסתירה מהותית לעקרונות של צדק והגינות משפטית

, ה זו אינה חריגהסתפי. 5כחלק אינטגרלי מהמשפט" צדק"ההגנה מ� הצדק מכירה ב

די� נוהגי� לחתו� בקשות  עורכי. 6"צדק"ת המושג שכ� דברי חקיקה רבי� מאזכרי� א

 
  . המאמר מוקדש לזכרו.  אבי סבי–ל "בי� הנרצחי� היה ג� פר� קיטאיגורודצקי ז  2
3  SALO W. BARON, THE RUSSIAN JEW UNDER STARS AND SOVIETS 220 (1964).  
  . 308ח "ס, �2007ז"התשס, )51' תיקו� מס(חוק סדר הדי� הפלילי   4
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 "צדק"המילה ". מ� הדי� ומ� הצדק להיעתר לבקשה": מילי�המוגשות לבית המשפט ב

אני מתחייב לשמור אמוני� : "נכללת ג� בהצהרת האמוני� של שופט בפני נשיא המדינה

  . 7"ני�לא להטות משפט ולא להכיר פ, ולשפוט משפט צדק, למדינת ישראל ולחוקיה

. 8 הוא מושג כללי ועמו� שיש לצקת בו תוכ�"צדק"מוב� כי המושג , א� על פי כ�

שכ� השאלה מהו צדק מעסיקה ללא הר� פילוסופי� מימיה� של , משימה זו אינה פשוטה

  . אול� ענייננו אינו בגיבוש תאוריה מקיפה של צדק. אפלטו� ואריסטו ועד לימינו אלה

 מידת יכולתה של דוקטרינת ההגנה מ� הצדק לסייע לשופט במאמר זה ברצוני לבדוק את

 לא משו� שהוא , זאת.לזכות נאש� כאשר מצפונו של השופט מתקומ� לנוכח הרשעה

 אלא משו� –  ברור לו שהנאש� עבר את העברה,ה אדרב– מפקפק בשאלת ביצוע העברה

הצדק לזכות אראה כי הסמכות שמקנה ההגנה מ� . שההרשעה נוגדת את תחושת הצדק שלו

�נאש� מטעמי� חיצוניי� לאשמה מוגבלת למדי בהשוואה לסמכות הNullification של חבר 

 יש בה כדי להביא להרהורי� בדבר הצור� לאמ� את מוסד חבר ,השוואה זו. מושבעי�

תו� מת� אפשרות בחירה לנאש� בי� שפיטה על ידי שופט , המושבעי� במדינת ישראל

במציאות שבה לא קיי� , באופ� מעשי יותר. י חבר מושבעי�מקצועי לבי� שפיטה על יד

כדי להביא להרהורי� בדבר הצור� לצקת תוכ� זו  שוואהיש בה, מוסד של חבר מושבעי�

  .  כפי שזו מעוגנת במשפט הישראלירחב לדוקטרינת ההגנה מ� הצדק

  מצביה האופייניי� וגבולותיה ,גנה מ� הצדקהה. ב

 מבטאת את ההכרה )The process is the punishment" (עונשההלי� הוא ה"האמירה שלפיה 

, ניהול משפט כרו� בדאגה. 9אישו� נגדו בפגיעה הקשה הנגרמת לאד� מעצ� הגשת כתב

 
מרדכי לוי ; )2001 (382, 381 א ˜¯ËÙ˘Ó‰ ˙ÈÈ" הגנה מ� הצדק בעיד� החוקתי"אס� פורת   5

" ביקורת והצעה למבח� חלופי, רות הע–מהות ההגנה מ� הצדק ועל המבח� לקבלתה  עוד על"
 ËÙ˘Ó‰ 2005 (369, 353י.( 

�חוק אכיפת פסקיל) ב(11 'ס; �1965ה"התשכ, חוק איסור לשו� הרעל) 4(22 'ס, למשל, ראו  6
חוק  ל211 ,3'  ס;�1973ג"תשלה ,)חלק כללי(חוק החוזי�  ל)ב(14 'ס; �1958ח"התשי, חו�

 ,חוק ביטוח בריאות ממלכתי ל1' ס; �1982ב" התשמ,]נוסח משולב[סדר הדי� הפלילי 
, התוספת הראשונה לחוק הכנסת; ��1980"התש, חוק יסודות המשפט ל1' ס; �1994ד"התשנ

, )א(50, )א(49, 45, )א(44 'ס; �1992ב"תשנה, חוק בתי די� מינהליי� ל20 'ס; �1994ד"תשנה
, ויות החולהחוק זכל) ד (21' ס; �1971א"התשל, ]נוסח חדש[ לפקודת הראיות )א(א50

  .�1996ו"התשנ
 . השפיטה: יסוד�חוק ל6' ס  7
   .368' בעמ, 5ש "לעיל ה, לוי; 383' בעמ, 5ש "לעיל ה, פורת  8
9  ANDREW ASHWORTH, THE CRIMINAL PROCESS: AN EVALUATIVE STUDY 161 (1994).   
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אי� "בסטיגמה ובירידת ההערכה החברתית לנוכח האמונה המקובלת ש, בהוצאות כספיות

   .11י� פלילימכא� ג� מוב� החשש מפני העמדה לא מוצדקת לד. 10"עש� ללא אש

 של פגיעה לא מוצדקת יהדוקטרינת ההגנה מ� הצדק היא כלי מרכזי לש� ביטול תוצאות

סמכותו של בית המשפט למנוע  השתרשה זה מכבר 13בארצות המשפט המקובל. 12כזו

כאשר , האישו�  באמצעות ביטול כתב(Abuse of Process)ניצול לרעה של ההלי� המשפטי 

   .וש הצדק וההוגנותהעמדת נאש� לדי� פוגעת בח

 עיגונה בחוק של טר�הכיר בית המשפט העליו� בסמכות זו עוד במשפט הישראלי ג� 

צמצ� בית המשפט , ÙÈ 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó14˙ � 2910/94פ "עב. דוקטרינת ההגנה מ� הצדק

 הוא. 15"דגל שחור"למצבי� של מעי� והגבילה  זו � תחולתה של הגנההעליו� מאוד את היק

התנהגות בלתי נסבלת של '" רק כאשר מדובר בקו� לנאש� הצדק תקבע כי הגנה מ�

 [...]דיכוי והתעמרות בנאש� , שיש בה משו� רדיפה, היינו התנהגות שערורייתית, 'הרשות

דבר שבית , המדובר במקרי� בה� המצפו� מזדעזע ותחושת הצדק האוניברסלית נפגעת

ברי כי טענה כגו� זו "עוד קבע כי  ."המשפט עומד פעור פה מולו ואי� הדעת יכולה לסובלו

„Ó ˙�È 4855/02פ "אול� בפסק הדי� המנחה בע. 16"תעלה ותתקבל במקרי� נדירי� ביותר
 Ï‡¯˘È� 'ıÈ·Â¯Â·17 ,חברות ביטוח ביצעושעסק בעברות על חוק ההגבלי� העסקיי� ש 

בפגיעה ממשית קבע כי די ו, ÙÈ˙ריכ� בית המשפט העליו� את הלכת , ונושאי משרה בה

. 18ביטול כתב האישו� מטעמי� של הגנה מ� הצדקכדי להביא לבתחושת הצדק וההגינות 

הבהיר כי פגיעה כזו אינה חייבת להיות תוצאה של התנהגות שערורייתית ג� בית המשפט 

ובמקרי� חריגי� ביותר היא יכולה א� להיווצר עקב , דווקא מצד רשויות אכיפת החוק

  . 19יות ברשויות אכיפת החוקרשלנות או עקב נסיבות שאינ� תלו

 
Á"·‰È Î�  ' ˙ËÈÏ˜¯Ù 2534/97 �"בגב  לעניי� זה את דבריו של בית המשפט העליו�וראו; ש�  10

‰�È„Ó‰ ,1997 (12, 10, 1) 3(ד נא"פ .(  
 ).1983 (162, 155 לה ‰ËÈÏ˜¯Ù" שיקול דעת שיפוטי בהעמדה לדי� פלילי"דניאל פרידמ�   11
חוק יז ל34' ס: כלי חשוב נוס� הוא הסמכות לבטל כתב אישו� בטענה של זוטי דברי�  12

  . �1977ז"התשל, העונשי�
13  ANDREW L.T. CHOO, ABUSE OF PROCESS AND JUDICIAL STAYS OF CRIMINAL PROCEEDINGS 

1 (1993) .  
  ).1996( 221) 2(ד נ"פ  14
  ).Â‚È�Ò‰ 125 ,4) 2007¯" ?לעשות צדק' הגנה מ� הצדק'היש בכוחה של ה"רו 'בועז סנג  15
  . 370' בעמ, 14ש "לעיל ה, ÙÈ˙פרשת   16
 ).2005 (776) 6(ד נט"פ  17
 . 806' בעמ, ש�  18

  . 807–806' בעמ, ש�  19 
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ישגב נקדימו� מבסס את סמכותו של בית המשפט לזכות נאש� מטעמי� של הגנה מ� 

סמכות העל  ;הצדק על סמכותו הטבועה למנוע ניצול לרעה של ההליכי� המתנהלי� בפניו

 וכ� על מודל חוקתי ;מנהלית לבקר את תהלי� קבלת ההחלטות בדבר העמדה לדי�ה

דוקטרינת ההגנה מ� הצדק . 20כבוד האד� וחירותו: יסוד�עה בחוקהמתבסס על הפגי

 היא מבטאת את אחריותה ,יתרה מזאת. 21מדגישה את זכות היסוד של הנאש� להלי� ראוי

הכוללת פיקוח על פעולות מנהליות של , הרחבה של מערכת המשפט לתקינות שלטו� החוק

ג� , ת הפרט או בשלטו� החוקרשויות המדינה וסירוב להכשיר התנהגות הפוגעת בזכויו

הענקת אחריות רחבה זו מצדיקה . 22בהיעדר פגיעה צפויה בהגנתו של הנאש� במשפטו

שלא להעמיד לדי� , סמכויות דומות לסמכויות המעי� שיפוטיות הנתונות לתביעה הכללית

. 23לקובע העובדות במשפט, בשל חוסר עניי� לציבור ולעכב את ההליכי� המשפטיי�

יבורי ביושרתה המוסרית של מערכת אכיפת החוק ובאיכות ההלי� הפלילי על האינטרס הצ

כל שלביו מהווה ער� עצמאי המנותק מהמטרה של הרשעת עברייני� ושמירה על חפי� 

הגנה מ� "בית המשפט יקבל טענה של , לדברי נקדימו�. 24מפשע מפני הרשעה מוטעית

מידת ההפרה של חובת ההגינות שר כאכאשר הפגיעה בזכויות היסוד של הפרט או , "הצדק

הנגרמת עקב העמדת הנאש� לדי� או ניהול המשפט , והאמו� מצד רשויות אכיפת החוק

   .25גוברת על האינטרס הציבורי באכיפת החוק, נגדו

בספרות ובפסיקה מובאות דוגמאות למצבי� אופייניי� לשימוש בסמכות לזכות נאש� 

וירה ויצירת א: ע� אלה נמני� המקרי� הבאי�. על יסוד הדוקטרינה של הגנה מ� הצדק

אישו�  השיהוי בהגשת כתב; 26"משפט על ידי אמצעי התקשורת"עוינת לנאש� בשל 

הסתמכות על ; 28מעורבות הרשות בעברה נשוא כתב האישו�; 27הפוגע בהגינות ההלי�

 
 .Connelly v :לעניי� הסמכות הטבועה ראו ג�). ÔÓ ‰�‚‰ 24–25) 2003 ‰ˆ„˜ישגב נקדימו�   20

D.P.P. (1964) 2 All E.R. 401, 409–410, 431–432, 438, 447 (H.L.).  
  . 361' בעמ, 5ש "לעיל ה, לוי  21
22  Bennett v. Horseferry Road Magistrates’ Court (1993) 3 All E.R. 138, 150 (H.L.). 
הגנות מ� הצדק כיסוד "אבי זמיר וזאב סגל ; 168–167, 161' בעמ, 11ש "לעיל ה, פרידמ�  23

) 2003 (42מז ‰ËÈÏ˜¯Ù "  על קו התפר בי� המשפט הפלילי למשפט הציבורי–לביטול אישו� 
; )הגורסי� כי יש לתת לשופט כוח לבטל כתב אישו� בשל היעדר עניי� לציבור בהגשתו(

Nancy S. Marder, The Myth of the Nullifying Jury, 93 NW. U. L. REV. 877, 927 (1999).  
  ).1996 (279, 265ג ‰ËÙ˘Ó " הלי� ראוי ועיכוב הליכי� שיפוטי"עודד שח� ובעז אוקו�   24
   .26' בעמ, 20ש "לעיל ה, נקדימו�  25
 . 412–397' בעמ, ש�  26
27  ASHWORTH ,327–301' בעמ, 20ש "לעיל ה, ו�נקדימ ;190–189' בעמ, 9ש "לעיל ה ;CHOO ,

  .77–65' בעמ, 13ש "לעיל ה
  . 181–148' בעמ, 13ש "לעיל ה, CHOO; 198–173' בעמ, 20ש "לעיל ה, נקדימו�  28
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חזרה , הפרת התחייבות; 29האישו� מצג של רשות מנהלית המאשר את המעשה נשוא כתב

העמדת הנאש� במעי� סיטואציה של ; 30העמדה לדי��טה או יצירת מצג בדבר אימהחל

פגמי� ; 32הגשת כתב אישו� מטעמי� זרי� ואכיפה בררנית של החוק; 31"סיכו� כפול"

היעדר יחסיות בי� החשדות ; 33בשלב החקירה או בשמירה על חומר החקירה וגילויו

לבי� האישומי� שהוגשו , של הנאש� בי� הסבל שהיה מנת חלקו ובעקבות זאת, הראשוניי�

 בטענת ההגנה מ� הצדק מקו� להשתמשאוקו� ושח� סבורי� כי אפשר . 34 של דברובסופ

או עבר עברה על סעי� חוק שלא הופעל קוד� , 35שבו הנאש� ביצע מעשה אסור א� שכיח

  .36לכ�

בהתבסס על הגנה , כדוגמת הריגה, הא� שופט יהיה רשאי לזכות נאש� בעברה חמורה

 6353/94פ "עב? משו� שהנרצח היה אד� בלתי נסבל או שעשה עוול כל חייו, מ� הצדק

� ËÂ·ÁÂ· 'Ï‡¯˘È ˙�È„Ó37 , 4419/95פ "עבו,  בעלהעסק באישה שהרגה אתאשר � „„Á '
Ï‡¯˘È ̇ �È„Ó38 , גילה בית המשפט הבנה רבה למניעיה� של ,  אביועסק בב� שהרג אתאשר

בית סבר  ·ËÂ·ÁÂבפרשת , כ�. שעו ונשלחו למאסרשני הנאשמי� הור, ע� זאת. הנאשמי�

נית� להתעל� מהחומרה המיוחדת ומהכמות המאסיבית של מעשי שלא "המשפט העליו� 

רצ� , כפי הנראה, היה כא�. המערערת, ידי המנוח כלפי אשתו�ההתעללות שבוצעו על

ומעשי הפחדה , ושל טרור, לרבות פציעת המערערת בכלי� שוני�, אינטנסיבי של הכאות

בית המשפט גזר על הנאשמת שלוש שנות , ע� זאת. 39"שקשה לתאר גרועי� מה�, השפלה

שחר חדד נדו� לעשר שנות מאסר על הריגת אביו אשר היה נוהג להכות באכזריות . מאסר

פניית בני המשפחה ו ,להשפיל� ולגדפ� בניבולי פה, ילדיואת ובאופ� קבוע את אשתו ו

אפשרות זיכוי כלל לא  .ת לא שמה ק� למעשי האלימותלעזרת המשטרה בפעמי� קודמו

  .עמדה על הפרק במקרי� אלה

דוקטרינת ההגנה מ� הצדק אינה מיועדת למקרי� שבה� הנאש� טוע� , לפחות לכאורה

הגנה . כנגד אחריותו הפלילית לגופה או בנוגע למידת העונש הצפוי לו במקרה של הרשעה

 
   .228–199' בעמ, 20ש "לעיל ה, נקדימו�  29
 .190' בעמ, 9ש "לעיל ה, ASHWORTH; 264–229' בעמ, ש�  30
 . 46–16' בעמ, 13ש "לעיל ה, CHOO; 300–275' בעמ, 20ש "לעיל ה, נקדימו�  31
  . 355–329 'בעמ, 20ש "לעיל ה, נקדימו�  32
   .396–357' בעמ, ש�  33
 . 169' בעמ, 11ש "לעיל ה, פרידמ�  34
 . 270' בעמ, 24ש "לעיל ה, שח� ואוקו�  35
 . 271' בעמ, ש�  36
  ). 1995 (649, 647) 3(ד מט"פ  37
  ). 1996 (752) 2(ד נ"פ  38
 .649' בעמ, 37ש " לעיל ה,·ËÂ·ÁÂפרשת   39
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ניהול שבעצ� ההצדקה שבעצ� ההעמדה לדי� או  מיועדת למקרי� הנוגעי� להצדקה שבזו

המאפשר לזכות נאש� בשל יצירת אווירה עוינת כלפיו , חר� החריג. 40המשפט נגד הנאש�

 הדגש בדוקטרינת –  המקשה על קיומו של משפט הוג� דבר– על ידי אמצעי התקשורת

שויות ההגנה מ� הצדק מוש� על פעילות לא תקינה מצד רשויות אכיפת החוק או מצד ר

 "דיכוי או דיעה קדומה "לבית המשפט יש סמכות טבועה להג� על נאש� מפני, אכ�. המדינה

)Oppression or prejudice(41 .לורד הודסו�אול� דומני כי דברי  )Hodson( באנגליה 

 I cannot concede that there ought to be given to the judge a discretion […] to“, שלפיה�

interfere with anything that he personally thinks is unfair”42 , מקובלי� על בתי המשפט

לפיכ� . דברי� אלה תוחמי� במידה רבה את גבולותיה של ההגנה מ� הצדק. בישראל

לא תוכל לסייע במקרי� רבי� שבה� , ג� בניסוחה הרחב, דוקטרינת ההגנה מ� הצדק

היא אינה מקנה לשופט סמכות . ני של החוקתחושת הצדק היא שאי� מקו� ליישו� דווק

  ובוודאי אינה מאפשרת לו לזכות רוצח בשל היות, למצוקתואהדהלזכות נאש� מתו� 

במקרה כדוגמת זה של שלו� שווארצבארד לא נפל כל פג� . הנרצח אד� שהסב רע לבריות

ויות חובת� של רש. נהפו� הוא. רשויות אכיפת החוק לא ניצלו לרעה את כוח�; בהלי�

 נזק קשה לקרב� צרי� להכריע לטובת העמדה ,באופ� רגיל. התביעה היא להעמיד רוצח לדי�

 להשתמש בשיקול דעתה ולהעמיד את  במקרי� מסוג זהלכל היותר יכולה התביעה. 43לדי�

כפי שעשתה התביעה , הנאש� לדי� בעברה קלה יותר מהעברה שנעברה בשל תחושת הצדק

  . Á 44„„בפרשתאצלנו 

 אסקור את סמכותו של חבר המושבעי� לזכות נאש� אשר אשמתו הוכחה הבא חלקב

סמכות רחבה זו של חבר המושבעי� מאפשרת לזכות , כפי שנראה.  לכל ספק סבירמעל

  . כרמלה בוחבוט ושחר חדד, נאשמי� כדוגמת שלו� שווארצבארד

  �Nullificationסמכות ה. ג

א היה אפשרי אילו שופט היה מכריע זיכויו של שווארצבארד מרצח סמיו� פטליורה ל

אול� . הגנה מ� הצדק לא הייתה מסייעת לו להשתחרר מאחריות פלילית. בעניינו

שווארצבארד הועמד לדי� בפני חבר מושבעי� שהביא בחשבו� את המניע למעשהו ואת 

 
  . 370' בעמ, 5ש "לעיל ה, לוי  40
  .410' בעמ, 20ש "לעיל ה, Connellyפרשת   41
  . 432' בעמ, ש�  42
  ).1990 (511, 485) 2(ד מד"פ, ‰Â�‚ '‰Ï˘ÓÓÏ ÈËÙ˘Ó‰ ıÚÂÈ¯ � �935/89 "בג  43
   .761' בעמ, 38ש "לעיל ה, Á„„פרשת   44



    רו'רינת קיטאי סנג

 א"תשע|  ידהמשפט   520
z:\books\hamishpat\yd\2010-09-20\21-רו'סנג.doc   

הדי� במשפטו של שווארצבארד הנחה את חבר המושבעי� להכריע  בית אב. 45הרקע לרצח

 ששווארצבארד הוא שירה בפטליורה והא� הוכחה הכוונה הא� הוכח: ניינ�שעבשאלות 

, אול� סנגורו של שווארצבארד דיבר על חובתו של חבר המושבעי� בצרפת. תחילה

, להילח� באנטישמיות ולבטא, שהייתה המדינה הראשונה שהעניקה ליהודי� שוויו� זכויות

 צרפת כלפי הפוגרומי� שנערכו את התיעוב שרוחשי� אזרחי, באמצעות זיכוי הנאש�

חבר המושבעי� קיבל את דברי ההגנה . באוקראינה וכלפי פטליורה שהיה אחראי לה�

  .והחליט על זיכוי הנאש�

 ”Nullification“ חבר המושבעי� הצרפתי בעניינו של שווארצבארד ביצע פעולה המכונה

  ). "סמכות ההתעלמות" או "סמכות הביטול": להל�(

המעגנת בתיקו� השישי לחוקתה את , הברית�ה לדיוני� נרחבי� בארצותסמכות זו זכת

באשר לזכות זו כדאי להקדי� . זכותו של נאש� בפלילי� להישפט בפני חבר מושבעי�

בית המשפט העליו� האמריקני סייג זכות זו לעברה שעונשה למעלה משישה שא� ש, ולומר

 את אפשרות הבחירה א� לקיי� את צמצו� זה מעניק עדיי� לנאשמי� רבי�, 46חודשי מאסר

מרבית הנאשמי� המנהלי� משפט . משפט� בפני חבר מושבעי� או בפני שופט מקצועי

   .47מעדיפי� את האפשרות הראשונה

, א� על פי שהראיות מצביעות על אשמתו, סמכותו של חבר המושבעי� לזכות נאש�

כות זו כאשר הוא בוחר חבר המושבעי� מפעיל סמ. 48היא אחד מסימני ההיכר של מוסד זה

,  לו על ידי השופטמתוארכפי שהוא , באופ� מודע שלא להרשיע על פי החוק היבש

 לחבר המושבעי� ,בהפעלת סמכות זו .49ולהכריע את הדי� על סמ� שיקולי� לבר משפטיי�

 א� על פי שהוא מוצא שהעובדות שהוכחו אינ� מתירות ספק סביר ,יש כוח לזכות נאש�

 
 ,Gordon Van Kessel :בת בית משפט מעורב לטו1941חבר המושבעי� בצרפת בוטל בשנת   45

Adversary Excesses in the American Criminal Trial, 67 NOTRE DAME L. REV. 403, 459 
(1992).  

46  Duncan v. Louisiana, 391 U.S. 145, 159 (1968); Baldwin v. New York, 399 U.S. 66, 
68–69 (1970).  

47  Uzi Segal & Alex Stein, Ambiguity Aversion and the Criminal Process, 81 NOTRE DAME 

L. REV. 1495, 1544, 1550 (2006).  
48  Irwin A. Horowitz, Norbert L. Kerr & Keith E. Niedermeier, Jury Nullification: Legal 

and Psychological Perspectives, 66 BROOKLYN L. REV. 1207 (2001) . לטענה שלפיה
 .David A :וריה אינה מלמדת על כוונה להקנות זכות כזו לחבר המושבעי� ראוההיסט

Pepper, Nullifying History: Modern-Day Misuse of the Right to Decide the Law, 50 
CASE W. RES. 599, 601 (2000).  

49  Marder ,882–881' בעמ, 23ש "לעיל ה; Long X. Do, Jury Nullification and Race-
Conscious Reasonable Doubt: Overlapping Reifications of Commonsense Justice and 

the Potential Voir Dire Mistake, 47 UCLA L. REV. 1843, 1845 (2000).  
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רשאי מושבעי� החבר , בהתעלמו מלשונו הכתובה של החוק. 50עברהעבר את השהוא 

  .51הכרעת הדי� ולזכות נאש� בש� אינטרס רחב זהב שיקולי� של צדק שקולל

, תעל� חבר המושבעי� במודע מהחוקה שאי� מידע מדויק על שיעור המקרי� שבה� א�

בהרבה והשפעת� גדולה , 52אי� ספק שמקרי� כאלה התרחשו בעבר ומתרחשי� בהווה

אש� בספרו נדוסטויבסקי נת� ביטוי לאפשרות זו של זיכוי מודע של . 53משיעור� היחסי

 בתארו את מחשבותיה� של הנשי� היושבות בקהל בעניינו של ,"האחי� קאראמאזוב"

 היו כל הגבירות –מוזר הדבר ,  בכ�–א� כי יזכו אותו : "הנאש� ברצח דמיטרי קאראמאזוב

בהשפעת האידיאות , אבל יזכוהו מתו� הומאניות, אש�'. חרו�בטוחות בהחלט עד לרגע הא

ישנ� דוגמאות , ואכ�. 54"וכולי וכולי, 'שרווחו כעת, מתו� הרגשות החדשי�, החדשות

מועלות על נס א� חלק� ו, 55היסטוריות ואקטואליות לעשיית שימוש בסמכות הביטול

   .56כמופת לניצחו� הצדק ולהכנסת הומניזציה למשפט

רעי� ממניעי� עי� יכול להתעל� במודע מהחוק ממניעי� טובי� או חבר המושב

, המאפשר הכנסת שיקולי� גזעניי�, לסמכות הביטול יש ג� צד אפל, ללא ספק. 57כאחד

 
50  Darryl K. Brown, Jury Nullification within the Rule of Law, 81 MINN. L. REV. 1149, 

1150 (1997); Ran Zev Schijanovich, Note: The Second Circuit’s Attack on Jury 
Nullification in United States v. Thomas: In Disregard of the Law and the Evidence, 20 
CARDOZO L. REV. 1275, 1276 (1999); Todd E. Pettys, Evidentiary Relevance, Morally 
Reasonable Verdicts, and Jury Nullification, 86 IOWA L. REV. 467, 497 (2001); 
Kaimipono David Wenger & David A. Hoffman, Nullificatory Juries, 2003 WIS. L. 
REV. 1115, 1116 (2003); Andrew D. Leipold, Rethinking Jury Nullification, 82 VA. L. 
REV. 253, 253 (1996); KENT R. GREENAWALT, CONFLICTS OF LAW AND MORALITY, 360 

(1989).  
51  JOHN BALDWIN & MICHAEl McCONVILLE, JURY TRAILS 13 (1979); Richard H. Menard, 

Ten Reasonable Men, 38 AM. CRIM. L. REV. 179, 185 (2001) .  
52  Horowitz, Kerr & Niedermeier ,1246' בעמ, 48ש "לעיל ה; Arie M. Rubenstein, Verdicts 

of Conscience: Nullification and the Modern Jury Trial, 106 COLUM. L. REV. 959, 960 
(2006).  

53  Wenger & Hoffman ,1144' בעמ, 50ש "לעיל ה; PATRICK DEVLIN, TRAIL BY JURY 164 
(1966).  

   ).1965,  מתרג� ולפובסקי'ז' מ (359  בכר� ‰‡ÂÊ‡Ó‡¯‡˜ ÌÈÁ· דוסטויבסקי 'מ' פ  54
55  M. Kristine Creagan, Jury Nullification: Assessing Recent Legislative Developments, 43 

CASE W. RES. L. REV. 1101, 1103–1113 (1993); Alan Scheflin & Jon Van Dyke, Jury 
Nullification: The Contours of a Controversy, 43 L. & CONTEMP. PROBS. 51, 56–59 

(1980).  

56  GREENWALT ,366' בעמ, 50ש "לעיל ה ;Pettys ,511' בעמ, 50ש "לעיל ה.  
57  Marder ,888' בעמ, 23ש "לעיל ה .  
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כדוגמה לכ� . 58הומופוביי� ושיקולי� לא רציונליי� למיניה� להכרעת הדי�, שוביניסטיי�

, ות הדרו� להרשיע נאשמי� לבני�אפשר להביא את סירובו של חבר מושבעי� לב� במדינ

אי� נוסחה , אכ�. 59 חר� ראיות חזקות ביותר לאשמה,שביצעו עברות נגד קרבנות שחורי�

לפיכ� ג� המצדדי� בסמכות . 60היכולה להגביל את סמכות הביטול רק למקרי� ראויי�

 The invitation to do justice will invite unwelcome“הביטול מודי� כי באופ� בלתי נמנע 

guests”61 .  

 נאש� להרשיעחבר המושבעי� מנ� שלושה טעמי� העשויי� להניא יש, באופ� כללי

רצו� לייש� את החוק �אי, השני; הימנעות מהפעלת חוק לא צודק, ראשו�ה: שעבר על החוק

רשויות אכיפת החוק או , הבעת מחאה נגד המחוקק, השלישי; בעניינו של נאש� מסוי�

כגו� ריבוי נאשמי� ואסירי� שחורי� או , תגובה למציאות חברתיתהציבור בכללותו ב

  . נעמוד על כל אחד מטעמי� אלה בקצרה.62התנהגות לא נאותה מצד רשויות אכיפת החוק

שהחוק בהקשרו החברתי א� הוא סבור   נאש�חבר המושבעי� יכול לזכות, כאמור

הברית עבדי� נמלטי� �פעמי� רבות זיכה חבר מושבעי� בארצות, כ�. 63הרחב אינו צודק

� וה18�במאות ה. 64במדינות הצפו� לפני מלחמת האזרחי� או נאשמי� במכירת אלכוהול

דוגמה . 65 היה חבר המושבעי� באנגליה מזכה נאשמי� בעברות רכוש שנשאו עונש מוות19

יסקו ' בעיקר בס� פרנצ–אקטואלית לזיכוי אש� אפשר למצוא בהתנגדות של חבר מושבעי� 

� לחוקי ה–“Three Strikes”אשר מטילי� עונש של מאסר עול� על עבריי�,  בקליפורניה ,

לסוג זה של מקרי� אפשר למצוא דוגמה נוספת . 66שהורשע בפע� השלישית בעברת פשע

 
58  Horowitz, Kerr & Niedermeier ,1210' בעמ, 48ש "לעיל ה ;Scheflin & Van Dyke , לעיל

 לעשיית לדוגמאות ספציפיות. 306–304' בעמ, 50ש "לעיל ה, Leipold; 94' בעמ, 55ש "ה
  . 890–888' בעמ, 23ש "לעיל ה, Marder :שימוש לרעה בכוח זה ראו

59  Horowitz, Kerr & Niedermeier ,דריל בראו� . 1210' בעמ, 48ש "לעיל ה)(Brown מזכיר 
פוליטי רחב יותר כדי למלא את התפקיד �בהקשר זה כי שלטו� החוק תלוי אכ� בהקשר חברתי

  . 1172' בעמ, 50ש "לעיל ה, Brown. של השגת צדק והוגנות
60  GREENWALT ,367–366' בעמ, 50ש "לעיל ה . 
61  Scheflin & Van Dyke ,94' בעמ, 55ש "לעיל ה .  
62  Marder ,879' בעמ, 23ש "לעיל ה ;Rubenstein ,962' בעמ, 53ש "לעיל ה ;Pettys ,ש "לעיל ה

  . 498' בעמ, 50
63  Brown ,1183' בעמ, 50ש "לעיל ה.  
64  Horowitz, Kerr & Niedermeier  ,1221' בעמ, 48ש "לעיל ה; Marder ,בעמ, 23ש "לעיל ה '

892–895; Elizabeth I. Haynes, Note & Comment: United States v. Thomas, Pulling the 
Jury Apart, 30 CONN. L. REV. 731, 746 (1998).  

65  Brown ,1183' בעמ, 50ש "לעיל ה ;Schijanovich ,1289' בעמ, 50 ש"לעיל ה ;Scheflin & 
Van Dyke ,71' בעמ, 55ש "לעיל ה .  

66  Marder ,897–895' בעמ, 23ש "לעיל ה .  
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דוגמה אחרונה זו . 67בזיכוי נאשמי� בחסימת גישה למרפאות שבה� מתבצעות הפלות

   .68"חוק רע"ממחישה שאי� בהכרח הסכמה בשאלה מהו 

 הכללי של החוק אלא את וקפו שופט את תאינואול� במרבית המקרי� חבר המושבעי� 

א� העברה שנעברה פעוטה ואינה , חבר מושבעי� יכול לזכות אש�, וכ�. 69יישומו הספציפי

 יחבר המושבעי� עשוי להביא בחשבו� שיקול. 70מצדיקה את הנעת ההלי� הפלילי

. 72כגו� במקרה של המתת חסד, מניע מוסרי לזכות אד� שפעל מתו� ביכולתו. 71רחמי�

 .73חבר מושבעי� עשוי להבחי� בי� הפרת חוק מטעמי� מצפוניי� לבי� הפרת חוק גרידא

. 74רשעה וענישה תהיה בלתי פרופורציונלית לעברההלזכות אש� א� הוא סבור כי ביכולתו 

 ותבעקבחבר המושבעי� עשוי להביא בחשבו� את העובדה שהנאש� כבר סבל מספיק 

בשל נאש�  לזכות ביכולתו. 75כגו� באמצעות פציעה או ייסורי מצפו� קשי�, ביצוע העברה

 א�, התקיפה אירעה בשל קנטור מצד הנפגע, למשל, כאשר, 76אש� תור� מצד הקרב�

. 77שקנטור אינו מוכר כטענת הגנה מול תקיפה או כאלמנט המפחית את חומרת העברה

 ורצו� לחסו� ממנו את כלפיו אהדה מתו� הנאש� את חבר מושבעי� עשוי לזכות, לבסו�

   .78סבל הכלא

 פול באטלר' פהנו פרו,  זיכוי מתו� מחאה:טע� השלישי לזיכויהתומ� הנלהב ביותר ב

)Butler( מאוניברסיטת George Washington .שחורי� בחבר ה קורא לחברי� באטלר

רשעות והמאסרי� אשר תצמצ� את שיעור הה, המושבעי� לנקוט סוג של העדפה מתקנת

, באמצעות זיכוי נאשמי� שחורי� בעברות לא אלימות, הלא פרופורציונלי של שחורי�

כתגובת נגד לגזענות בכלל ולגזענות בהקשר של , זאת. ובמיוחד בעברות של הפצת סמי�

 
 . 936' בעמ, ש�  67
  . 926' בעמ, ש�  68
69  Rubenstein ,962' בעמ, 52ש "לעיל ה .  
70  HARRY KALVEN & HANS ZEISEL, THE AMERICAN JURY 258–259 (1966) ;Marder , לעיל

  . 891' עמב, 23ש "ה
71  Horowitz, Kerr & Niedermeier ,1209' בעמ, 48ש "לעיל ה.   

   .ש�  72
73  Marder ,883' בעמ, 23ש "לעיל ה .  
74  KALVEN & ZEISEL ,306' בעמ, 70ש "לעיל ה ;Horowitz, Kerr & Niedermeier  ,ש "לעיל ה

  . 892–891' בעמ, 23ש "לעיל ה, Marder; 1209' בעמ, 48
75  KALVEN & ZEISEL ,301' בעמ, 70ש "לעיל ה ;Horowitz, Kerr & Niedermeier  ,ש "לעיל ה

  .302–301' בעמ, 50ש "לעיל ה, Leipold; 1209' בעמ, 48
76  Pettys ,498' בעמ, 50ש "לעיל ה ;Leipold ,301' בעמ, 50ש "לעיל ה .  

 77  Zenon Bankowski, The Jury and Reality, in THE JURY UNDER ATTACK 8, 20–21 (Mark 
Findlay & Peter Duff eds., 1988)) הספר להל� :THE JURY UNDER ATTACK.(  

78  Pettys ,498' בעמ, 50ש "לעיל ה .  
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אכיפת החוק הפלילי בפרט המתבטאת בהתמקדות יתר של מערכת האכיפה הפלילית 

בעברות אלימות יש להכריע , באטלרעל פי הצעתו של . 79רי�האמריקנית בעברייני� שחו

 mala בעברות לא אלימות מסוג; לגופו של עניי� בהתא� לראיות המוצגות במשפט

prohibita ,סמכות ההתעלמותצריכה להיות חזקה לטובת, כדוגמת שימוש בסמי� והפצת�  

(Nullification) ; בעברות לא אלימות מסוגmala in se , יש להפעיל שיקול , גנבהכדוגמת

א� להרשיע נאשמת כזו , לזכות נאשמת ענייה שגנבה מחנות כלבו, לדוגמה, וכ�, דעת

הגזע של הנאש� הוא שיקול חוקי ,  שחורי�ית� שללנוכח הפלי, לדעתו. 80שגנבה משכנתה

קהילת השחורי� על , בהמש� לכ�. 81ומוסרי שיש להביאו בחשבו� בעת הכרעת הדי�

 על ,שחרורו של עבריי� לא אלי� על פני שליחתו לכלאיש להעדי� את � להחליט בעצמה א

,  חבר מושבעי� נאשמי�,לא אחת, בברונקס מזכה, ואכ�. 82פי מבחני� של עלות מול תועלת

בהעמדת יתר של , ככל הנראה כדי למקד את תשומת הלב בגזענות, בעיקר בעברות סמי�

דוגמה מפורסמת לשימוש . 83משטרהבני מיעוטי� לדי� ובהתנהגות לא נאותה מצד ה

לצד . 1995 בשנת O.J. Simpson)( יי סימפסו�'ג� אובמשפטו שלבשיקול זה אפשר למצוא 

קיומו של ספק סביר  את חבר המושבעי� בדבר לשכנעשל סנגורו של הנאש� ניסיונותיו 

ג לשלוח באמצעות זיכוי הנאש� מסר שלפיו אי� מקו� עוד להבלי  הוא הפציר בה�,באשמה

ברמזו כי מסר כזה א� חשוב יותר מאשר , על גזענות והפרת זכויות חוקתיות מצד המשטרה

   .84הרשעת רוצח

 מדרישות החוק ולפסוק על פי האפשרות לסטותכא� המקו� להבהיר ולהדגיש כי 

הרשעת שווא חותרת . 85לול וכו מכהנשלל,  להרשעת שוואבאופ� המוביל, תחושת הצדק

 תחושות לפרטוגורמת , מדת ביסוד ההתקשרות במשטר מדיניתחת האמנה החברתית העו

אפשר למצוא בסמכות המסורה לשופט לכ� ביטוי . 86דחייה ועלבו�, ניכור, של בגידה

  .87שאינה נשענת על ראיות ממשיות, הברית לבטל הרשעה של חבר מושבעי��בארצות

 
79  Paul Butler, Racially Based Jury Nullification: Black Power in the Criminal Justice 

System, 105 YALE L.J. 677 (1995).  
80  Paul Butler, Black Jurors: Right to Acquit?, in POSTMORTEM – THE O.J. SIMPSON CASE 

  .POSTMORTEM) :הספר להל�( (1996) 44 ,38
81  Butler ,680, 697' בעמ, 79ש "לעיל ה.  
  . 679' בעמ, ש�  82
83  Marder ,900–899' בעמ, 23ש "לעיל ה .  
84  Butler ,45' בעמ, 80ש "לעיל ה.  
85  Richard St. John, License to Nullify: The Democratic and Constitutional Deficiencies of 

Authorized Jury Lawmaking, 106 YALE L.J. 2563, 2595 (1997).  
86  Rinat Kitai, Protecting the Guilty, 6 BUFF. CRIM. L. REV. 1163, 1174–1175 (2003).  
87  John ,2585' בעמ, 85ש "לעיל ה.  
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אחר החלטתו אי� , במקרה שסטייה מדרישות החוק מובילה לזיכוי הנאש�, לעומת זאת

לנאש� נתונה , ראשית. הטע� לכ� כפול .וזו תעמוד בעיניה, של חבר המושבעי� ולא כלו�

. 88 מונעת מהתביעה להגיש ערעור על הכרעת די� מזכה וזו,פני סיכו� כפול מהגנה חוקתית

מושבעי� יש יכולת טכנית לזכות נאש� שאשמתו הוכחה מעבר לכל ספק לחבר ה, שנית

איסור :  ובכלל�אי הכרחית של כללי סדר הדי� הפלילי במשפט האמריקניכתוצאת לוו, סביר

חסינותו של חבר מושבעי� מפני ; על הענשת חבר מושבעי� בשל פסיקה המנוגדת לחוק

 נוס�. 89סודיות דיוניו של חבר המושבעי� והיעדר הנמקה; אחריות פלילית בשל פסיקתו

גזענותה של המשטרה ומתו� כ� ג� בחנה בי� ספק סביר המתעורר בשל אמונה בה ה,לכ�

 )ג� א� אינו ספק סביר לדידנו( לנאש� אהדה או ספק הנוצר עקב – לשקרה במוטיבציה של

, דקה ביותר, פעמי� רבות,  לבי� החלטה מודעת לעשות שימוש בסמכות הביטול היא–

  . 90ואינה מאפשרת לקבוע בוודאות כי חבר המושבעי� בחר במודע לסטות מהחוק

 לאפשרות המעשית של חבר המושבעי� לסטות נוגעתאלה המרכזית אינה אול� הש

, על פי הדעה הרווחת. 91אלא לשאלת הלגיטימיות של עשיית השימוש בסמכות זו, מהחוק

 Sparfבפרשת . הברית אינ� רואי� את סמכות הביטול כעניי� לגיטימי�בתי המשפט בארצות

v. United States  הנחיות השופט לחבר המושבעי� ד בערעור כנגאחד הנאשמי� טע�

 להכריע בי� שתי וולפיכ� עלי, שלפיה� העובדות המיוחסות לנאש� מצביעות על רצח

השופט היה להבהיר על הנאש� טע� כי . 92הרשעה ברצח או זיכוי: אלטרנטיבות בלבד

 סמכות להרשיע את הנאש� ג� בעברה קלה יותר כדוגמת ולחבר המושבעי� כי נתונה ל

בהנחה , ת המשפט העליו� דחה את הערעור בקבעו כי הראיות שהובאו במשפטבי. הריגה

אחת שלפיה הוכחה עברת הובילו למסקנה משפטית ,  כמהימנותיקבל�שחבר המושבעי� 

 בי� השופט המכריע באשר לחוק לבי� חבר המושבעי� המכריע הבחנההעומדו על ב. רצחה

לדחות , אול� לא זכות, י� יש כוחהבהיר בית המשפט כי לחבר המושבע, באשר לעובדות

חבר על , פי תפיסה זול. 93את הנחיות השופט בכל הנוגע לחוק החולש על המקרה

 
88  Marder ,882' בעמ, 23ש "לעיל ה .  
89  Pettys ,511' בעמ, 50ש "לעיל ה; Do ,1845' בעמ, 49ש "לעיל ה .� חבר בספרד, בניגוד לכ

 Mar Jimeno-Bulnes, A Different Story Line for 12 :המושבעי� נדרש לנמק את פסיקתו
Angry Men: Verdicts Reached By Majority Rule – The Spanish Perspective, 82 CHI. 

KENT. L. REV. 759, 760, 769 (2007).  

90  Do ,1868–1867' בעמ, 49ש "לעיל ה .  
91  R. Alex Morgan, Comment: Jury Nullification Should Be Made a Routine Part of the 

Criminal Justice System, but it Won't Be, 29 ARIZ. ST. L.J. 1127, 1128 (1997); Leipold ,
  . 258' בעמ, 50ש "לעיל ה

92  Sparf v. United states, 156 U.S. 51, 59–61 (1895).  
 . 74' עמבראו במיוחד . 107–62' בעמ, ש�  93
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אפשר לכפות עליו ציות במקרה של �מבחינה מעשית איא� ש, המושבעי� לציית לחוק

  . 94זיכוי

, כ�. אש�נלמניעת האפשרות לזכות במודע ג� מבחינה מעשית שופטי� רבי� פועלי� 

 שופטי� הנעתרי� לבקשות מקדמיות של התביעה למנוע מההגנה הצגת עובדות ישנ�

יתרה . 95ובכ� חותרי� תחת סמכות הביטול, וטענות שאינ� רלוונטיות להוכחת האשמה

הברית קבע כי כוונה של חבר בחבר �בית המשפט של המחוז השני לערעורי� בארצות, מכ�

  . 96ילוקו מחבר המושבעי�המושבעי� להתעל� במודע מהחוק מהווה עילה לס

. 97ישנ� מדינות אשר בה� חבר המושבעי� רשאי להכריע ג� בשאלות של חוק, ע� זאת

 Duncanיש ג� הסבורי� כי בית המשפט העליו� האמריקני הגדיר בפסק דינו המנחה בעניי� 

v. Louisiana ) בפרשת �דיהלאחר פסק שנית� Sparf v. United States( את אופיו ואת 

בפסק די� זה קבע בית . 98 באופ� המכיר בסמכות הביטול, יו של חבר המושבעי�תפקיד

עשר לחוקה �המעוג� בתיקו� הארבעה, המשפט העליו� האמריקני כי ההלי� ההוג�

מחייב את כלל המדינות לאפשר לנאש� בעברות שאינ� מוגדרות קלות , האמריקנית

 If the defendant“ק די� כי בית המשפט קבע באותו פס. 99להישפט בפני חבר מושבעי�

preferred the common-sense judgment of a jury to the more tutored but perhaps less 

sympathetic reaction of the single judge, he was to have it”100.  

הגמישות בקבלת . 101מוסד המושבעי� זכה לביקורת חריפה כמו ג� לדברי הלל

 ,ואכ�. 102נקודת התורפה וה� כנקודת החוזק של שיטת המושבעי�ההחלטות צוינה ה� כ

. מדגימה ה� את יתרונותיו וה� את חסרונותיו של חבר המושבעי�ביטול דומה כי סמכות ה

וכי , אנסה להראות כי יתרונותיה של סמכות זו עולי� על חסרונותיה, בסיכומ� של דברי�

   .שמספקת סמכות הביטוליש להקנות ג� לנאש� בארצנו את אותה הגנה רחבה 

 
94  DEVLIN ,90' בעמ, 53ש "לעיל ה .  
95  Chaya Weinberg-Brodt, Jury Nullification and Jury Control Procedures, 65 N.Y.U.L. 

REV. 825, 825 (1990) .   
96  United States v. Thomas, 116 F.3d 606, 612 (2d. Cir. 1997). 
97  John ,2565' בעמ, 85ש "לעיל ה .  
98  Rubenstein ,976, 975' בעמ, 52ש "לעיל ה ;Brown ,1170' בעמ, 50ש "לעיל ה ;Scheflin & 

Van Dyke ,79–75' בעמ, 55ש "לעיל ה .  
  . 156, 149' בעמ, 46ש "לעיל ה, Duncan v. Louisianaפרשת   99
  . ש�  100
101  KALVEN & ZEISEL ,4' בעמ, 70ש "לעיל ה .  
102  Van Kessel ,462' בעמ, 45ש "לעיל ה.  
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  טעמי הביקורת כנגד מוסד המושבעי�. ד

הביקורת העיקרית כנגד מוסד המושבעי� מתייחסת להפקדת המשימה של קביעת העובדות 

במשפט לאוס� מקרי של אנשי� נעדרי השכלה משפטית ונעדרי כל קשר לעול� 

מנות בהערכת חסרי ידע משפטי ומיו, הא� יכולי� אנשי� מ� השורה, הספק. 103המשפט

בא לידי ביטוי ביצירת , להתמודד ע� משימה זו, ולפעמי� א� חסרי השכלה בכלל, הראיות

המספר מתאר את תמיהתו בנוגע לחבר . של דוסטויבסקי" האחי� קאראמאזוב"המופת 

�ההרכב של שני�: "המושבעי� שד� בשאלת אשמתו של דמיטרי קאראמאזוב ברצח אביו

שני סוחרי� ושישה איכרי� ועירוני� , ממשלה שלנו�עה פקידיארב: עשר השופטי� זכור לי

, עוד ימי� רבי� לפני המשפט שאלו אצלנו בחברה שלנו בתמיהה כלשהי, זכורני. מעירנו

אלה �מורכב ופסיכולוגי כזה יימסר להחלטה גורלית לאי, האמנ� עני� דק: ביחוד גבירות

   104"?כל שכ� איכר, קידוכי מה יבי� בזה איזה פ, לאיכרי�, ולבסו�, פקידי�

ה� ; יש הטועני� כי אנשי� מ� השורה אינ� מסוגלי� לקבל החלטה מושכלת, זאת ועוד

 מגיבי� באמוציות ואינ� מבחיני� בי� עובדות לבי� השערות, אינ� מנטרלי� את רגשותיה�

חשאיות הדיוני� והיעדר הנמקה אינ� מאפשרי� לאמוד כהלכה את הסכנות . 105סנגורה

   .106הבנה מצד המושבעי� את המשפט המתנהל בפניה� ואת הנחיות השופט�יהטמונות בא

פעמי� רבות הרכב חבר .  לא די בכ� שחבר המושבעי� מורכב מהדיוטות,יתרה מזו

חלק גדול מהאזרחי� , כ�. המושבעי� נופל בכישוריו ובהשכלתו מזה של האזרח הממוצע

במיוחד בעלי משפחה או  ,הלחבר המושבעי� מנסה להשתמט ממילוי החוב" מגויסי�"ה

ויש א� המתבדחי� על כ� שגורל הנאש� צרי� להיות מוכרע על ידי תריסר  ,משרה אחראית

  . 107אנשי� שה� טיפשי� במידה כזו שאינ� מסוגלי� להשתחרר מחובת השפיטה

 לתתההתנגדות להבי� את  מסייעתעל חבר המושבעי� הנמתחת הביקורת הכללית 

תו� , לפסוק בניגוד לחוק, הלכה למעשה, ה לחבר המושבעי�לגיטימציה לאפשרות הנתונ

, 108נטע� כי הענקת לגיטימציה חוקית לסמכות להתעל� מהחוק היא אבסורדית.  זכותכינויה

המחוקק הוא שמשק� את . 109פוגעת בעקרו� שלטו� החוק והופכת אותו לשלטו� של אנשי�

 
103  BALDWIN & McCONVILLE ,1' בעמ, 51ש "לעיל ה; DEVLIN ,5–4' בעמ, 53ש "לעיל ה .  
  .356' בעמ ,54ש "לעיל ה, דוסטויבסקי  104
105  HAROLD J. ROTHWAX, GUILTY: THE COLLAPSE OF CRIMINAL JUSTICE 200–201, 229 

(1996).   
  .218' בעמ, ש�  106
  . 203–200' בעמ, ש�  107
108  John ,2578' בעמ, 85ש "לעיל ה .  
  . 706' בעמ , 79ש "לעיל ה, Butler; 1151–1150' בעמ, 50ש "לעיל ה, Brown :מובא אצל  109
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שאינ� , עשר אנשי��המורכב מלקט אקראי של שני�, ולא חבר מושבעי�, רצו� הע�

תפקידו של חבר המושבעי� הוא . 110 האנשי�השקפת� ורצונ� של רוב, מייצגי� את אופיי�

כי לחבר , כמו כ�, נטע�. 111להכריע במחלוקות עובדתיות ולא לפתור בעיות חברתיות

המושבעי� היושב במקרה בודד חסרה ראייה כוללת של השיקולי� שהביאו להעמדתו של 

 באופ�דר ראייה כוללת פוגעת באפשרות להתייחס לכל המקרי� היע. 112הנאש� לדי�

; עוד אפשר לטעו� כי סמכות הביטול חותרת תחת השאיפה לרציונליות. 113שוויוני ואחיד

ולא נימוק , תחושת צדק היא עניי� הטעו� הצדקה. 114תחושת צדק היא שרירותית בהכרח

, 116 בפרט באטלר'ל פרופוהצעתו ש, 115סמכות הביטול בכלל,  יתרה מכ�.עצמאי להחלטה

רע א� נאשמי� יו זומצבה של ובהקשר של קהילת השחורי� הרי . מהווה מתכו� לאנרכיה

   .117אליתייקבלו עידוד לעסוק בסחר בסמי� בשל אפשרות זיכוי ר

את שיקול הדעת אשר התביעה מפעילה בקשר ,  ראשית:לביקורת זו אפשר להשיב כ�

גו� שאינו נבחר  הדבר היא ש שמשמעותא�, קיותחו�להעמדה לדי� אי� רואי� כנגוע באי

.  כי עברייני� לא יתנו את הדי� על מעשיה�,לעתי�, אינו משק� את כלל הציבור קובעשו

שעניינו בחינה ביקורתית של ש להתייחס לתפקידו של חבר המושבעי� י, באופ� דומה

  לייצגחבר המושבעי� אינו צרי�, שנית. 118 העמדת הנאש� לדי�לע התביעה החלטת

לנקוט צעדי� היה ג� א� אפשר ורצוי ,  את דעת רוב הציבור, בהרכבו ובדעותיו,במדויק

חשיבותו . באמצעות שיתו� חלקי� נרחבי� בציבור בחובת השיפוטיציגותו שישפרו את 

תו כמייצג את הקהילה ואת משפטה מבחינה סהרבה של חבר המושבעי� נובעת מתפי

 
110  John ,2578' בעמ, 85ש "לעיל ה ;Leipold ,זו של היעדר בעייתיות . 299' בעמ, 50ש "לעיל ה

באופ� שאד� ,  החובה הקיימת ברוב המדינות לקבל החלטות פה אחדלנוכחיציגות מתחדדת 
  .189' בעמ, 51ש "לעיל ה, Menard: אחד יכול לסכל את רצו� הרוב

111  Lawrence W. Crispo, Jill M. Slansky & Geanene M. Yriarte, Jury Nullification: Law 
versus Anarchy 31 LOY. L.A. L. REV. 1, 4 (1997).  

112  John ,2587' בעמ, 85ש "לעיל ה .  
113  Douglas G. Smith, Structural and Functional Aspects of the Jury: Comparative Analysis 

and Proposals for Reform, 48 ALA. L. REV. 441, 497–498 (1997).  
 , 17ד יא "פ, ˜�ÊÈÈ‰ 'È˜Ò�ÈÏ¯ � 143/55א "ראו לעניי� זה את פסק דינו של השופט גויטיי� בע  114

24 �, �1955ו"התשט, לחוק הגנת הדייר" צדק"המתרע� על הכנסת המילה , )1957( ואיל
 .כהגנה מפני תביעת פינוי מהדירה

  . 1845' בעמ, 49ש "לעיל ה, Do :מובא אצל  115
116  Haynes ,764' בעמ, 64ש "לעיל ה .  
117  Andrew D. Leipold, The Dangers of Race-Based Jury Nullification: A Response to 

Professor Butler, 44 UCLA L. REV. 109, 131–132 (1996).  
 118  Brown ,1990–1189' בעמ, 50ש "לעיל ה .  
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התייחסות שונה של שופטי� עקב קיי� ג�  נאשמי� בי�שוויו� �אי, שלישית. 119סמלית

א� יש חוק הקובע , כ�. יש לזכור כי שוויו� אינו חזות הכול, רביעית. 120לנסיבות דומות

 הא� היינו מעדיפי� מצב שבו כל העוברי� עליו נענשי� או –עונש בגי� נישואי תערובת 

   ? מצליח להימלט מעונש מהעוברי� עליולקחמצב שבו 

 לתמיכה במוסד חבר המושבעי� יוכלו לספק תשובה מניחה בהמש� שיובאו הטיעוני�

  .רציונליות�את הדעת ג� לביקורת המביעה חשש מאנרכיה ומאי

  �Nullificationטיעוני� לטובת מוסד המושבעי� ולטובת סמכות ה. ה

 הכוח לקבוע ממצאי� בידי שופט אחד תה שלפיה הפקדסמוסד חבר המושבעי� מבטא תפי

. 122שופטי� תלויי� בקידומ� ובמשכורת� במדינה. 121 הנה מסוכנת צת שופטי�או קבו

מכיוו� . חבר מושבעי� אינו שוא� לרצות בפסיקותיו את מי שאחראי על קידומו, בניגוד לה�

תלותו �אי, שופט בתוצאת המשפטל יותר מאשר קט�שלחבר המושבעי� יש אינטרס אישי 

הוא נות� . �124 מפני משפטי� פוליטיי�לפיכ� חבר המושבעי� משמש מג. 123רבה יותר

אפשר להאשי� את המערכת �שכ� בשל הרכבו המשתנה אי, לגיטימציה למערכת המשפט

השתתפות� של אזרחי� מ� השורה בתהליכי קבלת ההחלטות , בנוס�. 125בהטיה פוליטית

כי חבר נטע� , כמו כ� .126מספקת התנסות אזרחית חשובה ויוצרת חברה מעורבת יותר

קבוצה של אנשי� טובה יותר זאת מאחר ש, שופט בקביעת עובדותפני עדי� על מושבעי� 

ות עול� סהכולל אנשי� המייצגי� עמדות ותפי, הרכבו של חבר המושבעי�; 127מאחד

 
 119  Mark Findlay & Peter Duff, Introduction, in THE JURY UNDER ATTACK ,1, 77ש "לעיל ה ,

  . 1286' בעמ, 50ש "לעיל ה, Schijanovich ;3' בעמ
 120  GREENWALT ,278' בעמ, 50ש "לעיל ה . 
 .156' בעמ, 46ש "לעיל ה, Duncan v. Louisianaפרשת   121 
 122  Segal & Stein ,1506' בעמ, 47ש "לעיל ה.  
 123  Smith ,483–472' בעמ, 113ש "לעיל ה.  
 124  Nicholas Blake, The Case for the Jury in THE JURY UNDER ATTACK ,140, 77ש "לעיל ה ,

  .141' בעמ
 125  Shari Seidman Diamond, Convergence and Complementarity between Professional 

Judges and Lay Adjudicators, in ADVERSARIAL VERSUS INQUISITORIAL JUSTICE: 
PSYCHOLOGICAL PERSPECTIVES ON CRIMINAL JUSTICE SYSTEMS (Peter J. van Koppen & 

Steven D. Penrod eds.) 321, 328–329 (2003).   
126  Phoebe A. Haddon, Rethinking the Jury, 3 WM. & MARY BILL OF RTS. J. 29, 56 (1994); 

Wenger & Hoffman ,1156' בעמ, 50ש "לעיל ה; Smith ,474–473' בעמ, 113ש "לעיל ה .  
127  ARISTOTLE, POLITICS 108–110, 124 (R.F. Stalley ed., 1995).  
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כנגד הביקורת המזלזלת ביכולת� של אנשי� מ� . 128מאפשר ויכוח וביקורתיות, שונות

רי� כי ברוב המכריע של המקרי� ישנ� הסבו, השורה להכריע בממצאי� עובדתיי� במשפט

הבוח� את המקרה באופ� ענייני על סמ� הראיות , מדובר בגו� אמי� לקבלת החלטות

אריסטו סבר כי פסיקתו של אד� אחד . 129המוצגות בפניו ואינו מערב שיקולי� אמוציונליי�

קיימת סבירות ,  ולעומת זאתיכולה להיות מונעת על ידי רגש של כעס או רגשות דומי�

השתתפותו של חבר , כמו כ�. 130 קבוצה של אנשי� תושפע מרגשות אלהפחותה כי

אזרחי� שנתבעי� ש מאחר, חובה שתוצאתה רצויה, מושבעי� מחייבת לפשט את החוק

  . 131להבינוקוד� כול לציית לחוק צריכי� 

אנשי� . פעמיי� נודע ג� יתרו��חד לעובדת היות� של חברי המושבעי� שחקני�

 .ה אחד מביאי� רעננות למשפט ששופט השומע תיקי� רבי� חסר אותההשומעי� רק מקר

כגו� טענת , ה� אינ� נתפסי� לציניות של שופט השומע מנאשמי� רבי� טענות דומות

לחברי� בחבר , ואכ�. 132הנאש� שהודאתו בחקירה המשטרתית חולצה ממנו בכפייה

ת המשטרה והתביעה התנהגול באשרמושבעי� יכולה להיות השקפה שונה מזו של שופט ה

כי אשמת הנאש� לא הוכחה , בניגוד לדעתו של השופט,  להאמי�ה�אשר יכולה לגרו� ל

  . 133כדבעי

כוחו של חבר המושבעי� להתעל� מהחוק מובא א� הוא כטיעו� מרכזי לטובת מוסד 

 Jury lawlessness“ שלפיה ) (Roscoe Pound פאונדבעניי� זה ידועה אמירתו של. המושבעי�

is the great corrective of law in its actual administration”134 .יש הסבורי� כי הכוח , ואכ�

סמכות עסקינ� רק באי� . 135להתעל� מהחוק הוא עצ� הסיבה לקיומו של חבר המושבעי�

 כמו ,יעדי�בסמכות שמטרתה השגת אלא , מקרית המהווה תוצאת לוואי של כללי� דיוניי�

 ותרתהשגת הרמוניה בי� החוק לבי� הקהילה וה, ת עריצותמניע, מניעת נוקשות החוק

   .136ההכרעה הסופית בדבר אשמתו המוסרית של אד� בידי הציבור

 
 128  Charles A. Rees, Preserved or Pickled? The Right to Trial by Jury after the Merger of 

Law and Equity in Maryland, 26 U. BALT. L. REV. 301, 433–434 (1997).  
129  BALDWIN & McCONVILLE ,15–14' בעמ, 51ש "לעיל ה .  
130  ARISTOTLE ,125–124' בעמ, 127ש "לעיל ה.  
131  Smith ,489' בעמ, 113ש "לעיל ה .  
132  Marder ,918' בעמ, 23ש "לעיל ה; Steven Greer & Anthony White, Restoring Jury Trial 

to Terrorist Offences in Northern Ireland, in THE JURY UNDER ATTACK  ,77ש "לעיל ה ,
  .178' בעמ, 173

133  Weinberg-Brodt ,845' בעמ, 95ש "לעיל ה.  
134  Roscoe Pound, Law in Books and Law in Action, 44 AM. L. REV. 12, 18 (1910).  
  . 741' בעמ, 64ש "לעיל ה, Haynes :מובא אצל  135
136  Scheflin & Van Dyke ,111' בעמ, 55ש "לעיל ה .  
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אפלטו� סבר כי אי� תועלת בכבילת , כידוע. קיי� צור� בסמכות רחבה לזכות אש�, ואכ�

השכל הישר ינחה אותו , שכ� כאשר נבחר האד� המתאי� לתפקיד, האד� הנבו� לחוקי�

אריסטו סבר כי ג� אד� בעל תכונות אידאליות , בניגוד אליו. 137במציאת הפתרו� הצודק

אריסטו סבר כי הנוקשות והכלליות של , ע� זאת. 138צרי� להיות כפו� למערכת של חוקי�

) equity(  דיני היושרעוול זה יש למנוע על ידי.  לגרו� עוול במקרה ספציפיותהחוקי� יכול

, ואכ�. במקרה כזה על השופט לפעול כמחוקק. 139וי בשל כלליותולקהתיקו� חוק  היינו –

“what is written down must be in general terms, but actions are concerned with 

particulars”140 .אינו מביא בחשבו� , שמנוסח באופ� כללי ורחב, פעמי� רבות החוק

מראש את קשת המקרי� הנופלי� סיטואציות חדשות או יוצאות דופ� ואינו יכול לצפות 

פערי� בי� החוק הכתוב לבי� החוק הנוהג הלכה למעשה קיימי� בכל שיטת . 141ברשתו

למחוקק לא תמיד . 143ות של צדקסתפיב �החוק לא תמיד מתאי� עצמו לשינויי. 142משפט

ות הציבור סתפי, בנוס� לכ�. 144יש מוטיבציה לבטל חוקי� שההצדקה לחקיקת� חלפה

לאשמה מביאות בחשבו� דקויות רבות יותר מאשר אמות המידה באשר לחפות או 

  .145הפורמליות של החוק

סמכות . 146תפקיד משמעותי בריכו� נוקשותו של החוק הכללינודע לחבר המושבעי� 

חבר . 147הביטול היא מכשיר המאפשר גמישות ביישו� החוק ועשיית צדק במקרה המסוי�

 
  ).1999, ליבס מתרג�' יוס� ג (328 כר� שלישי ÔÂËÏÙ‡ È·˙Î" המדינאי"אפלטו�   137
138  ARISTOTLE ,124, 112' בעמ, 127ש "לעיל ה . 
"  ביקורת ספרי�–אקוויטי במשפט העברי "ראו לעניי� זה ג� מנח� מאוטנר . 124' בעמ, ש�  139

ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ 1994 (641, 639 יח.(  
140  ARISTOTLE ,66' בעמ, 127ש "לעיל ה . 
141  Bankowski ,21' בעמ, 77ש "לעיל ה ;Scheflin & Van Dyke ,91' בעמ, 55ש "לעיל ה ;

Marder ,927' בעמ, 23ש "לעיל ה .  
142  Pound ,15' בעמ, 134ש "לעיל ה.  
  . 272' בעמ, 50ש "לעיל ה, GREENWALT; 30' בעמ, ש�  143
144  Leipold ,298' בעמ, 50ש "לעיל ה .  
145  Sarah McCabe, Is Jury Research Dead?, in THE JURY UNDER ATTACK ,77ש "לעיל ה ,

  .27' בעמ
146  Smith,473' עמ, 113ש " לעיל ה .  
147  Schijanovich ,1288' בעמ, 50ש "לעיל ה ;STEPHEN J. ADLER, THE JURY 3 (1994) ;

Marder ,השווה את סמכות הביטול לסיפור על . 927' בעמ, 23ש "לעיל ה �אחד הכותבי� א
 Mike Reck, A Community .אשר עבר על החוק כדי להשיג צדק במובנו הרחב, רובי� הוד

with No Conscience: The Further Reduction of a Jury's Right to Nullify in People v. 
Sanchez, 21 WHITTIER L. REV. 285, 307 (1999).  
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חבר . 149יכול להכריע על פי צו מצפונוו, 148"המצפו� של הקהילה"המושבעי� מכונה ג� 

מעי� ומהווה , 150המבצעת והשופטת,  המחוקקת– ער� לרשויות�המושבעי� נות� משוב רב

הוא מעביר למחוקק . 151ה החברתיתסמראה המבהירה למחוקק היכ� נכשל בשיקו� התפי

ולכל הפחות מחדד למחוקק את , יש לבחו� מחדש את ההצדקה לחוקשלפיו מסר 

, וחבר המושבעי�,  הע��חוק לא מיוש� אינו משק� את רצו. 152קיימת בחוקהבעייתיות ה

 עליה ומסר שלפיחבר המושבעי� ג� מעביר לרשות המבצעת . 153 זאתמבטא, כנציג הע�

 את שיקול דעת התביעה ומונע רס�בכ� הוא מ. 154לגלות זהירות רבה יותר בהעמדה לדי�

, ת צדק מקומיתסמתיישבת ע� תפיהסיקה פ, יתרה מכ�. 155הגשת כתבי אישו� לא מוצדקי�

  . 156 על ידי הציבורביתר אהדה צפויה להתקבל

וגור� לכ� שיישומו של החוק יעלה בקנה , חבר המושבעי� מבטא את ערכי הקהילה

מעיד על , 158"פרלמנט קט�"כינויו של חבר המושבעי� בש� . 157אחד ע� ערכי� אלה

. 159רק ביישו� נורמות קיימותתפקידו של חבר המושבעי� בעיצוב נורמות חדשות ולא 

בית המשפט עליה� עמד כפי שהמושבעי� חבר סמכות הביטול מתיישבת ע� מטרות מוסד 

מניעת דיכוי מצד המדינה והרחבת : Duncan v. Louisianaהעליו� האמריקני בפרשת 

חבר המושבעי� באמצעות זיכויו של נאש� . 160תפקידה של הקהילה באול� בית המשפט

 
148  Rubenstein ,985' בעמ, 52 ש"לעיל ה; William P. Quigley, The Necessity Defense in 

Civil Disobedience Cases: Bring in the Jury, 38 NEW ENG. L. REV. 3, 71 (2003); Do ,
   .843' בעמ, 95ש "לעיל ה, Weinberg-Brodt ;1858' בעמ, 49ש "לעיל ה

149  Butler ,700' בעמ, 79ש "לעיל ה .  
150  Marder ,880' בעמ, 23ש "לעיל ה . 
  . ש�  151
�ה המאשל הבאנגליה , למשל, כ�. 298' בעמ, 50ש "לעיל ה, Leipold; 929, 927' בעמ, ש�  152

 הפעלת סמכות הביטול הביאה לשינוי החוק באופ� שהעונשי� יהיו תואמי� לחומרת 19
� וה�20ההברית של שנות �בארצות. 1990–1289' בעמ, 50ש "לעיל ה, Schijanovich: העברה

:  לאכו� את חוקי היובש אפשרסמכות הביטול הביאה לכ� שלא היהשל המאה הקודמת  30
Scheflin & Van Dyke ,71' בעמ, 55ש "ל הלעי.  

  . 91' בעמ, ש�  153
154  Marder ,926' בעמ, 23ש "לעיל ה ;Menard ,184' בעמ, 51ש "לעיל ה .  
  . 71' בעמ, 55ש "לעיל ה, Scheflin & Van Dyke; 163' בעמ, 11ש "לעיל ה, פרידמ�  155
156  Marder ,929, 897' בעמ, 23ש "לעיל ה .  
157  Diamond ,330–329' בעמ, 125ש "לעיל ה; Schijanovich ,1287' בעמ, 50ש "לעיל ה .  
158 Haddon ,54' בעמ, 126ש "לעיל ה.   
159  Bankowski ,20' בעמ, 77ש "לעיל ה .  
160  Rubenstein ,987, 977' בעמ, 52ש "לעיל ה .  
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ולבלו� את כוחו של שלטו� חזק , 161 לרעה של הסמכות להעמיד לדי�ניצול ביכול להילח�

   .162מדי

צדק של ה תחושת ביא עמו להחלטה אתמושבעי� נקרא לתפקידו כדי שיהחבר 

ה שלפיה חבר המושבעי� צרי� סתפי. 163ולפיכ� אי� לתבוע ממנו לפעול כרובוט, הקהילה

בקרה על מערכת כדו לשמש רק לציית להוראות בית המשפט אינה מתיישבת ע� תפקי

מצפו� של "כאת תפקידו של חבר המושבעי� יש בגישה זו כדי לבטל , כמו כ�. 164המשפט

  . 165"הקהילה

  עדיפות חבר מושבעי� על פני שופט בזיכוי נאש� מטעמי צדק. ו

יישומו במקרה ספציפי  או שהא� שופט אינו יכול לזכות נאש� משו� שהחוק אינו צודק

  ?כדי לתק� עיוותי� חברתיי�א� אינו יכול לזכות נאש� ה ?יהיה נוקשה מדי

שופט מקצועי הוא בעל . על פני חבר מושבעי�יתרונות רבי� שופט מקצועי ל, ללא ספק

הוא משכיל יותר מחבר ממוצע . הכשרה משפטית ובעל ניסיו� רב יותר בניהול משפטי�

 ליתר אחריות ו לחובת ההנמקה והעובדה כי מדובר במקצועו גורמת. בחבר המושבעי�

, שופט כפו�. הנמקותיו של השופט כפופות לביקורת של ערכאת הערעור. בהכרעת הדי�

 במקומות רבי� הציבור סומ� יותר על שופט מקצועי, לבסו�. 166 לכללי אתיקה, כמו כ�

   .167מאשר על חבר מושבעי�

� את יש הרואי� את יתרונו של חבר המושבעי� על פני שופט בתפקידו וביכולתו לשק

חבר מושבעי� מודע לנורמות חברתיות ולפרקטיקות שיכולות . 168המצפו� הקולקטיבי

 יכולה להיות טובה יותר מזו תחושת הצדק של אד� מ� השורה. 169להשפיע על יישו� החוק

 
161  Brown ,1190' בעמ, 50ש "לעיל ה ;Weinberg-Brodt ,825' בעמ, 95ש "לעיל ה .  
162  ADLER ,4–3' בעמ, 147ש "לעיל ה.   
163  Marder ,934' בעמ, 23ש "לעיל ה . 
164  Rubenstein ,984' בעמ, 52ש "לעיל ה .  
165  Weinberg-Brodt ,843' בעמ, 95ש "לעיל ה .  
166  �הוא לא יפרס� מיד לאחר המשפט ספר שבו הוא מתאר את מהל� הדיוני� לדוגמה , למשל, כ

 Nancy J. King, Lessons about :להפקת רווחי� באמצעות כתיבת ספר על ידי מושבע ראו
Jurors in POSTMORTEM ,152–151' בעמ, 145, 80ש "לעיל ה .  

  . 763' בעמ, 89ש "לעיל ה, Jimeno-Bulnes: בספרד, לדוגמה, ראו  167
168  HIROSHI FUKURAI, EDGAR W. BUTLER & RICHARD KROOTH, RACE AND THE JURY 3 

(1993).  
169  Brown ,1198 'בעמ, 50ש "לעיל ה .  
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 רשויות ואילו,  חבר המושבעי� יכול להכריע בהתבסס על שכל ישר ומצפו�!של השופט

שאינו נציג ,  בנוס� אד� מ� השורה.170ת מערכי� אלהאכיפת החוק עלולות להיות מנותקו

   .171 את רחשי לבו של הציבור טוב יותר מייצג,קבוע של החוק

  אינו מכריע,המייחס לחבר המושבעי� תחושת צדק חזקה יותר מזו של שופט, טיעו� זה

ג� . הלקוי בשל כלליותו"  חוקתיקו�"בשופט עדי� מ חבר מושבעי� בשאלה א�כשלעצמו 

, לכאורה, תחושה זו יכולה להובילו. יכולה וצריכה להיות תחושת צדק מפותחתלשופט 

מקובל להניח כי ג� השופט הוא , ככלות הכול. לפסוק בש� הצדק תו� התעלמות מהחוק

ישנ� עקרונות וישנו שיקול דעת אשר אינ� נגזרי� מלשונו . 172יוצר חוק ולא רק מייש� חוק

� כי שופט המסרב להרשיע סרב� מצפוני ראוי לכל יש הסבורי, כ�. 173הכתובה של החוק

לנוכח חוק " להתחכ�"שופט צרי�  , סבור כי במצבי� של חוסר צדק קיצוני באטלר.174שבח

יש טע� רב , ואכ�. 175ולפרשו באופ� שיעלה בקנה אחד ע� דרישות המוסר והצדק ,לא צודק

תוצאה טובה גת שבטענה שלפיה נאמנותו של השופט לחוק צריכה לכלול ג� אחריות לה

 יש בוודאי מקרי� שבה� אנו מצפי� משופט לזכות נאש� ,כ�. 176מבחינת החוק הרצוי

במקרה של אב חסר אמצעי� הגונב מצרכי מזו� בסיסיי� כדי להאכיל את זה המצב . אש�

ספק א� אפשר היה לצפות , לעומת זאת). בהנחה שמקרה כזה אינו נכנס לסייג הצור�(ילדיו 

ג� א� לא ,  לזכות את שטאופנברג וחבריו מניסיו� לרצח היטלר1944ת משופט גרמני בשנ

אינו יכול , נתעב ומסוכ� ככל שיהיה, רצח מנהיג. הייתה נשקפת לו סכנת חיי� עקב פסיקתו

   .לזכות ללגיטימציה מצד מערכת המשפט

ההצדקות המוסריות לסטייה מהחוק קיימות ה� באשר לשופט וה� באשר לחבר , אכ�

שופט לרכ� את זו של  יותר מרבהאי� ספק כי לחבר מושבעי� יכולת ,  ע� זאת.מושבעי�

. נוקשות החוק ולהכניס שיקולי צדק במקו� שבו לשו� החוק אינה מותירה מקו� לזיכוי

˙È˘‡¯ ,ואינו צרי� לתת די� , חבר המושבעי� אינו מנמק את החלטתו, מבחינה טכנית

 
170  Scheflin & Van Dyke ,88' בעמ, 55ש "לעיל ה .  
171  GREENWALT ,368' בעמ, 50ש "לעיל ה .  
172  Haddon ,אהר� ברק ; 68' בעמ, 126ש "לעיל הËÙ˘Ó· ̇ Â�˘¯Ù ראשו� � פרשנותתורת ה – כר

�תיאוריית סוס"עדי פרוש ; 164–163' בעמ, 11ש "לעיל ה, פרידמ�; )1998 (43–42 הכללית
  ).1990 (335, 325 יט ÌÈËÙ˘Ó"  של השופט והמוסר האישי שלוהדעת�מרחב שיקול, הפרא

173  Brown ,1168' בעמ, 50ש "לעיל ה .  
174  Heidi M. Hurd, Mercy and Clemency: The Morality of Mercy, 4 OHIO ST. L. CRIM. L. 

389, 400 (2007).  
175  Paul Butler, When judges Lie (and When They Should), 91 MINN. L. REV. 1785, 1785, 

1811, 1825 (2007).  
176  Lon L. Fuller, Positivism and Fidelity to Law – A Reply to Professor Hart, 71 HARV. L. 

REV. 630, 647 (1958).  
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של חבר המושבעי� מקל מאוד על ההנמקה  היעדר חובת. וחשבו� על החלטתו בפני איש

שופט שנדרש לנמק את החלטתו צרי� , לעומת זאת. האפשרות לזכות נאש� בניגוד לחוק

להפיכת החלטתו על , קרוב לוודאי, יביא, א� לא ייש� את החוק באופ� גלוי; "להתחכ�"

ימוש שאפשר  דומה כי היעדר חובת הנמקה א� מכוו� ל,יתרה מכ�. 177ידי ערכאת הערעור

במקרה הרגיל ברור למדי כי הכרעת די� , שכ�. בסמכות הביטול בנסיבות המתאימות

הנמקה מעודדת . מנומקת עדיפה על פני הכרעת די� שאת הסיבות לה אפשר רק לשער

כאשר משפט . 179היא מחייבת את המחליט לסדר את מחשבותיו. 178אחריות ורציונליות

חובת ההנמקה מאפשרת . 180י מהלכי הדיו�אי� מקו� לחשוש מגילו, מתנהל באופ� תקי�

ההשקפה שלפיה חבר המושבעי� יירתע מפסיקה . 181לערכאת הערעור לתק� את המעוות

א� טיעו� זה . 182 אינה משכנעת– לא פופולרית א� השקפותיו ייחשפו באמצעות הנמקה

   .אזי היה מקו� לפטור ג� שופט מחובת ההנמקה, היה מכריע

˙È�˘ ,עצמ� כמייצגי החוק וכמחויבי� לפעול על פי עקרונות שופטי� רבי� מרגישי� 

השופט מוגבל , מבחינה מהותית.  מדובר רק בתחושה גרידאאי�אול� . 183החוק והפסיקה

.  לכל ספק סבירליותר ביכולתו לסטות מהחוק ולזכות נאש� אשר אשמתו הוכחה מע

 ילת תפקידה� משו� שעצ� נט,  מהחוקלסטייהשופטי� זקוקי� להצדקות כבדות יותר 

בחירה יוצר מחויבות כבדה להכריע על פי החוק וה� משו� שההשלכות של מ השיפוט

סטייה מהחוק על ידי שופט ה� משמעותיות בהרבה מאשר סטייה מהחוק על ידי אנשי� מ� 

א� זאת , לשופט יש כלי� טובי� יותר לרכ� את נוקשותו של החוק, בנוס�. 184השורה

   .185משמעיות�נוכח ראיות חדזיכוי להבדיל מ, בעיקר בשלב הענישה

 
 177  Bulter ,1790' בעמ, 175ש "לעיל ה .  
 178  POSTMORTEM Jeffrey Abramson, Editor’s Introduction, in ,12' בעמ, 1, 80ש "לעיל ה.  

  ). 1968 (303, 292 א ÌÈËÙ˘Ó" הלכה ושיקול דעת בעשיית משפט"משה לנדוי   179
180  The Hon Mr. Justice McHugh, Jurors’ Deliberations, Jury Secrecy, Public Policy and 

the Law of Contemp, in THE JURY UNDER ATTACK ,70' בעמ, 56, 77ש "לעיל ה.  
  .303' בעמ, 179ש "לעיל ה, וילנד; 66' בעמ, ש�  181
  .64–63' בעמ, 180ש "לעיל ה, McHugh: מובא אצל  182
183  Segal & Stein ,מחשבה כזה בקרב לד. 1514' בעמ, 47ש "לעיל ה �וגמאות ספציפיות להל

לעיל ,  Butler:שנתפס בעיניה� בלתי מוסרי ראו, אשר הכריעו לטובת יישו� חוק, שופטי�
  .1789–1787' בעמ, 173ש "ה

184  GREENWALT ,373' בעמ, 50ש "לעיל ה .  
 . 368' בעמ, ש�  185



    רו'רינת קיטאי סנג

 א"תשע|  ידהמשפט   536
z:\books\hamishpat\yd\2010-09-20\21-רו'סנג.doc   

˙È˘ÈÏ˘ ,הוא מעורר בעיות קשות של , כאשר שופט ממא� במפגיע לאכו� חוק לא צודק

הכרעות לא : חבר מושבעי� יכול לומר מה ששופט אינו מסוגל. 186הפרדת רשויות

חבר אשר מדובר ב כואילו, פופולריות של שופט מעמידות אותו בסכנה של תסיסה נגדו

העובדה בשל פעמי ו�בשל הרכבו החד, את התסכולכלפיו למקד שאפשר י� מי א המושבעי�

והביקורת אינה יכולה להיות , האחריות מתחלקת. כי מדובר בהכרעה של תריסר אנשי�

בשל הרכבו המשתנה של חבר המושבעי� קשה , בנוס�. 187ת כלפי אד� מזוהה אחדימופנ

  . ו בשיקולי� גזעניי�יותר להאשי� את המערכת המשפטית בהטיה פוליטית א
˙ÈÚÈ·¯ ,להחלטות בית המשפט יש . להפרת חוק על ידי שופט יש השלכות לא רצויות

שופט אינו יכול ברגיל להכריע על פי נטיותיו . לחוק יש ער� מחנ� ומכוו�. אופי של תקדי�
הוא אינו יכול ברגיל לתת הכשר . 188מסגרת של כללי� משפטיי�ההאישיות במנותק מ

פסיקתו עלולה לשדר לציבור ,  נאש�כאשר שופט סוטה מהחוק ומזכה. ותלביצוע עבר
 זלזול כללי של –והשני ;  זלזול באיסור שאותו הפר הנאש�–האחד : מסרי� שליליי�

. 189הציבור יכול לאבד את אמונו במערכת חוק שאינה מכבדת את החוק. השופט בחוק
 בית ·ËÂ·ÁÂבפרשת ,  כ�.מלווה את בית המשפט בפסיקות רבות" דוגמה רעה"חשש מ

חייבי� אנו לצערנו להיות ערי� לכ� כי מצויות במדינתנו "המשפט העליו� עמד על כ� ש
מדי שבוע מובאי� . 'ילדי� מוכי�' ו'נשי� מוכות'המכוני� , נשי� רבות ומצויי� ילדי� רבי�

אסור בהחלט . לפנינו מקרי� מזעזעי� של התעללות בעלי� בנשותיה� והורי� בילדיה�
כי אפשר למצוא פתרו� פשוט ואלי� , לעורר את הרוש� אצל קרבנות של אלימות כזו

אי� להתעל� . ידי שיקחו את החוק לידיה� ויפגעו במי שגור� לצרותיה� למצוקת� על
עלול , ולא כל שכ� על עבירה של קטילת אד�, מהסכנה כי עונש קל מידי על מעשה כזה

. 190"את זאת מחובתנו למנוע. של אלימות מתמדתלעורר מחשבה כזו אצל קרב� זה או אחר 
המגמה לפורר את שלטו� הכוח ולבצר את " עמד בית המשפט על כ� שÁ„„ג� בפרשת 

 בכלל� אישה או ילד –שלטו� החוק מחייבת הטלת עונשי� שירתיעו את יחידי הציבור 
  . 191" מעשיית די� לעצמ�–מוכי� 

 יכול זהשכ� ,  חבר מושבעי�שלה  להכרעמעי� אלה מתאימי� במיוחדמקרי� קשי� 
לרכ� את נוקשותו של החוק מבלי לשנות את ההלכה ומבלי ליצור תקדי� המחייב במקרי� 

זאת באנלוגיה לאמירה  (היעדר הנמקה מונע יצירת חוק רע ממקרה קשה. 192אחרי�

 
 . 290' בעמ, ש�  186
187  Scheflin & Van Dyke ,89' בעמ, 55ש "לעיל ה .  
 ).1979 (178, 175 ט ÌÈËÙ˘Ó" על די� ודברי� אחרי�"אביגדור לבונטי�   188
189  GREENWALT ,339' בעמ, 50ש "לעיל ה . 
   .652' בעמ, 37ש "לעיל ה, ·ËÂ·ÁÂפרשת   190
   .763' בעמ, 38ש "לעיל ה, Á„„פרשת   191
192  Diamond ,332' בעמ, 125ש "לעיל ה.   
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משופט מצפי� לעקביות , לעומת זאת. Hard cases makes bad law”(193“המזהירה כי 
תו הסובייקטיבית סשופט להחיל את תפיההתקדי� אמור למנוע מ;  ולתקדי�ולציות לחוק

  . 194באשר לפתרו� הראוי

שכ� זיכוי מתמיד של נאשמי� , חבר המושבעי� יכול אמנ� ליצור שינוי באופ� עקי�

 הציבור הרחב ויכול להביא לשינוי החוק או לזהירות מצד ידיעתאשמי� יכול להגיע ל

אול� אי� לחבר המושבעי� השפעה ישירה על הכרעת די� , התביעה בהגשת כתבי אישו�

חבר המושבעי� אינו משנה חוקי� או תקדימי� אלא משפר את אופ� יישומו של . 195עתידית

  .החוק

השגת צדק העלולי� להתנגש ע� השאיפה ל מאוטנר מנה את השיקולי� 'מ' פרופ

ה לבי� המסר הערכי פער בי� המתחייב מנסיבות המקר; פגיעה בוודאות: במקרה ספציפי

; עתידי בשל היווצרותו של תקדי�" חלש"פגיעה בצד ; שמערכת המשפט שואפת לשדר

שלושת השיקולי� . 196הבעייתיות הכרוכה במעורבותו המתמדת של שופט בקביעת החוקו

חבר .  החלטה ללא הנמקהמקבלי�האחרוני� נחלשי� מאוד כאשר אנשי� מ� השורה 

ההשתתפות של הדיוטות בתהלי� .  של שופט ושל אזרח–ושבעי� ממלא תפקיד כפול המ

קבלת ההחלטות מציבה את חבר המושבעי� במעמד מיוחד כמצוי בתו� החוק ומחוצה 

הוא אחראי ,  ממלא תפקיד ייחודי, בהיותו נבחר מתו� הקהילה,חבר המושבעי�. 197לו

,  הראשו�באשר לשיקול .198כלפי מצפונו ויכול להכריע ג� בהתבסס על שיקולי� מוסריי�

נאש� דובר אמת אינו יכול לבטוח . 199בא� שיטת משפט אי� כמוב� ודאות מושלמת

הוודאות אכ� נפגעת פגיעה נוספת . ודובר שקר יכול תמיד לקוות לטוב מבחינתו, בזיכויו

אול� הפגיעה , בשיטת משפט המאפשרת לזכות נאש� שעבר את העברה המיוחסת לו

 צודק –ודאי וצודק : שלמו לטובת עשיית הצדקהנוספת בוודאות היא מחיר שראוי ל

  . 200עדי�

 
193  Smith ,496–495' בעמ, 113ש "לעיל ה .  
194  Louis B. Schwartz, Justice, Expediency, and Beauty, 136 U. PA. L. REV. 141, 172 

(1987).  
195  Marder ,936' בעמ, 23ש "לעיל ה . 
  . 650' בעמ, 139 ש"לעיל ה, מאוטנר  196
197  Bankowski ,20' בעמ, 77ש "לעיל ה .  
198  Scheflin & Van Dyke ,73' בעמ, 55ש "לעיל ה .  
  .352' בעמ, 172ש "לעיל ה, פרוש  199
 254, 235ד ב "פ, ¯ÌÂ‡·�ÊÂ¯ 'ÌÂ‡·�ÊÂ � 376/46א "וראו דברי הנשיא לשעבר זמורה בע  200

  ". אמת עדי�–אמת ויציב " ):1949(
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  סיכו�. ז

הסמכות , ע� זאת. ההגנה מ� הצדק מקנה לשופט כלי חשוב לביטול כתבי אישו� לא ראויי�

לבטל כתב אישו� בהתבסס על הגנה מ� הצדק מצומצמת יותר מסמכות חבר המושבעי� 

  . כל ספק סביר למעלג� א� אשמתו הוכחה , לזכות את הנאש� מטעמי צדק

, היתרו� המרכזי של חבר המושבעי� על פני שופט הוא בגמישותו הרבה לזכות נאש�

קשה למצוא עמדה פוזיטיביסטית , למעשה.  מדיותנוקשות כאשר הרשעה וענישה נרא

ישנ� מקרי� שבה� יושג , ללא ספק. 201קיצונית המצדיקה הגנה על החוק בכל הנסיבות

יטענו כיו� , א� בכלל, רק מעטי�, כ�. �202 נוקשה של החוקיישו�צדק רב יותר על ידי אי

הסמכות להתעל� מהחוק מרככת . 203כנגד הפעלת סמכות הביטול באשר לחוקי העבדי�

את נוקשותו של החוק הכללי כאשר המקרה האינדיבידואלי אינו מתאי� להיתפס ברשתו 

� מחויבויות כל סיטואציה של התנגשות ביבדומה ל. 204ומוסיפה ממד של יושרה לחוק

   .205המחויבות לצדק ולמוסר עשויה לגבור על המחויבות לייש� את החוק, שונות

אול� . לחבר המושבעי� יש יתרו� על פני שופט בכל הנוגע לשפיטה על פי המצפו�, אכ�

החלטותיו של שופט ניתנות לצפייה רבה יותר מאשר . לשופט יש יתרונות ברורי�ג� 

מחויבותו של השופט לפעול על פי עקרונות החוק . 206החלטותיו של חבר מושבעי�

נאש� זכאי לקבל , כמו כ�. 207 אלמנט של ודאות וצפיות להחלטותיוביאהוהפסיקה מ

איני מציעה לפיכ� .  לתקו� באופ� מושכל בפני ערכאת הערעורשביכולתוהחלטה מנומקת 

אפשר אלא ל, להחלי� את השפיטה על ידי שופט מקצועי בשפיטה בפני חבר מושבעי�

   .208לנאש� בחירה בי� שפיטה בפני חבר מושבעי� לבי� שפיטה על ידי שופט מקצועי

, )(Nullification Defense "הגנת הביטול " מציע לקבוע בחוק)Leipold(אנדרי לייפולד 

אול� זאת רק בהתקיי� , כנגד הראיותנאש� אשר תאפשר לחבר המושבעי� לזכות 

הצעה זו מקרבת אותנו לדוקטרינת ההגנה מ� , �אמנ. 209קריטריוני� מסוימי� וידועי�

 
201  GREENWALT ,מושג החובה לציית לחוק"חיי� גנז ; 207, 161–160' בעמ, 50ש "עיל הל "

ÌÈËÙ˘Ó 1987 (509, 507 יז.( 
202  Horowitz, Kerr & Niedermeier ,1248' בעמ, 48ש "לעיל ה ;Brown ,בעמ, 50ש "לעיל ה '

1169 .  
203  Scheflin & Van Dyke ,72' בעמ, 55ש "לעיל ה .  
204  Brown ,1167' בעמ, 50ש "לעיל ה .  
205  GREENWALT ,364' בעמ, 50ש "לעיל ה .  
206  Segal & Stein ,1524' בעמ, 47ש "לעיל ה .  
  . 1515' בעמ, ש�  207
  . 1501' בעמ, ש�: וראו לעניי� זה  208
209  Leipold ,253' בעמ, 50ש "לעיל ה . 
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 כי המציאות מורכבת מכדי שאפשר יהיה ,מבוססת על ההנחהאול� סמכות הביטול . הצדק

אפשר לצפות מראש �וכי אי, להגיע בכל מקרה לתוצאה צודקת על ידי הפעלת החוק היבש

וייחודה של  חשיבותה .ביטול המצבי� ולשכלל את החוק עד להתייתרות סמכות הלאת כל

סמכות הביטול מתבססת . סמכות הביטול מתבטאי� וצריכי� להתבטא בהיק� יריעתה הרחב

תחושת הצדק היא דבק המאחד אנשי� בעלי רקע שונה בקהילה . על תחושת צדק

הא� אפשר להצדיק את . פעמי� רבות קשה לנמק את תחושת הצדק, ע� זאת. 210מודרנית

הקושי ? שווארצבארד בעיני קונפורמיסט שומר חוקהרצח של סמיו� פטליורה בידי שלו� 

אשר אינו ,  אינו בעייתי בשיטת משפט שבה קיי� מוסד של חבר מושבעי�במת� הנמקה

 יכול להוביל לתחימת ההגנה מ� הצדק למצבי� אול� קושי זה. נדרש לנמק את החלטתו

 "בותנדי "קשה להניח שההגנה מ� הצדק תסייע לנאש� במצבי� של. מוגדרי� מראש

)Benevolence( –בלא שאפשר להצביע על ,  כאשר הזיכוי נובע מחסד שנעשה ע� הנאש�

השאלה א� רחמי� ושיקולי� לבר , אכ�. התנהגות לא נאותה מצד אחת מרשויות המדינה

סוקרטס הבהיר בנאו� הגנתו . 211משפטיי� דומי� צריכי� להוות חלק מהדי� אינה פשוטה

שהנאש� יבקש טובה מהדיי� , נראה לי שלא מ� הדי� הוא, רבותי: "בפני חבר המושבעי� כי

, כי לא לש� כ� יושב הדיי�. אלא ילמדנו ויוכיח לו את צדקתו, ויצא זכאי בכוח בקשותיו

ובשבועתו לא נשבע שיחונ� את כל ; אלא שידו� על פיו, יד�שיחלק את הדי� בחסד כנדבת

י מפרש את הפסוק "רש, תלעומת זא. 212"אלא שישפוט על פי החוקי�, הטוב בעיניו

 ברא –בראשית ברא אלוהי� את השמיי� ואת האר�  ":הראשו� בספר בראשית כדלהל�

ראה שאי� , ו במידת הדי�ת שבתחילה עלה במחשבה לברא?'לא אמר ברא ה, אלוהי�

סמכות הביטול מאפשרת . 213"הקדי� מידת רחמי� ושיתפה למידת הדי�, העול� מתקיי�

  .ורחמי� כחלק מרכזי של הדי�הכנסת שיקולי� של חסד 

איסור פלילי . אינה רק עניי� של חסד או רחמי�ביטול אול� עשיית שימוש בסמכות ה

המדינה צריכה לקבוע איסור פלילי כדי להג� על . צרי� להיות מקובל על הציבור הרחב

. רכושו של הציבור וכדי לאפשר את קיומ� של מוסדות השלטו�על  שלומו ו על,ביטחונו

כי� להתקיי� טעמי� כבדי משקל הגוברי� על האינטרס של הפרט בחירות כדי להצדיק צרי
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אלא רק , א� הציבור הרחב מרגיש שהאיסור הפלילי אינו מג� עליו. 214סנקציה פלילית

אי� כל הצדקה , א� באופ� כללי וא� בנסיבות המקרה המסוי�, גיו�ימציב מגבלה חסרת ה

פליליות "כוני� ביתר שאת במציאות הישראלית של דברי� אלה נ .להטלת אחריות פלילית

אשר הגדרותיה� רחבות , שבה קיימות עברות רבות מדי,  (Over Criminalization)"יתר

ולא רק , הרשעתו של אד� בפלילי� צריכה להיות מוצדקת ג� מבחינה מוסרית. 215מדי

   .שפיטה על פי המצפו� צריכה להיות חלק אינטגרלי מהדי�. מבחינה משפטית

דומה כי ראוי לתת לנאש� , א� ברצוננו לשמור על כוחו המוסרי של הגינוי הפלילי

אפשרות להישפט בפני חבר מושבעי� בהיותו הגור� המתאי� ביותר להכריע בקונפליקטי� 

נאש� זכאי לטעו� כי זכותו להישפט בפני אנשי� מ� השורה המבטאי� . בי� חוק לבי� צדק

דומה כי המסר שלפיו צדק צרי� לגבור על . 216 הקהילהאת השכל הישר ואת המצפו� של

   .217החוק בנסיבות מיוחדות ראוי בהחלט לעידוד

. הסדרת אפשרות להישפט על ידי חבר מושבעי� יכולה וצריכה להעביר מסר חשוב זה

אימוצו של מוסד חבר המושבעי� במדינת ישראל נראה לעת עתה כאפשרות , ע� זאת

ראוי כי , מהחוק מטעמי צדק" להתעל�"של השופט  יכולתו  למרות מגבלותלפיכ�. רחוקה

מסר זה ינחה ג� את השופט בנסיבות המתאימות להשתמש בדוקטרינת ההגנה מ� הצדק 

  .שהתנהגותו נעדרת פג� מוסרי במידה המצדיקה את הרשעתו בפלילי�, לש� זיכוי נאש�
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