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המשיבה:

תגובת המשיבה לבקשה לצירוף ראיה חדשה
ביום  28.6.20הגיש המבקש את הבקשה שבנדון ,לצירוף "ראיה" חדשה ,היא הרצאה מקוונת
בנושא רפואה משפטית מיום  31.5.20אותה העביר ד"ר חן קוגל ,מנהל המכון לרפואה משפטית.
המשיבה מתנגדת לבקשה.
 .1סעיפים  22–1לבקשה מהווים חזרה על טענות אותן טען המבקש בבקשה עצמה ובתגובתו
לתגובת המשיבה .המשיבה לא תשוב ותתייחס כאן לטענות אלה אשר זכו למענה מפורט
בתגובתה לבקשה למשפט חוזר.
 .2בסעיפים  23ואילך לבקשה מבקש המבקש לצרף את הקלטת ההרצאה האמורה ,אשר
לשיטתו כוללת אמירות רלוונטיות לתיק זה .כאמור ,המשיבה מתנגדת לבקשה.
 .3המשיבה תטען כי "הקלטה של הרצאה" אינה יכולה להוות ראיה קבילה במשפט פלילי.
זאת ,בלא תלות מי הגורם הנותן את ההרצאה ,מומחיותו ומעמדו .לא ניתן לקבל כראיה
לעניין מחלוקת עובדתית בתיק ספציפי ,דברים הנאמרים בהרצאה אקדמית לסטודנטים.
 .4המשיבה תזכיר כי לפי הוראות סעיף  20לפקודת הראיות ,המהווה אחד החריגים לכלל
הפוסל עדות סברה" ,בית המשפט רשאי ,אם אין הוא רואה חשש לעיוות דין ,לקבל כראיה,

בכתב ,חוות דעתו של מומחה בשאלה שבמדע ,שבמחקר ,שבאמנות או שבידיעה מקצועית
(להלן – חוות דעת)" .על פי סעיף  24לפקודה ,על חוות הדעת להיות ערוכה בהתאם לטופס
שבתוספת הראשונה.

" .5הקלטה של הרצאה" אינה "חוות דעת" ,וודאי שאינה "חוות דעת" הערוכה לפי הטופס
שבתוספת לפקודה .משכך ,אין בית המשפט רשאי לקבלה.
 .6המבקש טוען כי בשלב זה ניתן לקבל הרצאה זו בבחינת "ראיה לכאורית" ,וכי אם תתקבל
הבקשה למשפט חוזר "הראיה החדשה תצטרך כמובן להשתכלל לכדי חוו"ד מומחה ,הערוכה
עפ"י פקודת הראיות" .המשיבה תתנגד לטענה זו .פקודת הראיות חלה על הליך זה כפי שהיא
חלה על כל הליך פלילי אחר .חשוב מכך ,אין כל מקום להבחין בין הרף הראייתי הנדרש
לצורך הבקשה למשפט חוזר ובין המשפט החוזר עצמו (וראה למשל מ"ח  7724/05אליו
מאייר נ' מ"י ,בפסקה  .)12שהרי ,לא ניתן להעניק לפלוני משפט חוזר על בסיס ראיות
"לכאוריות" אשר במשפט עצמו תתבררנה שאינן יכולות להתגבש לכדי ראיה כדין ,ובמקרה
זה – חוות דעת ערוכה לפי פקודת הראיות.
 .7זאת ועוד ,הלכה היא כי על ראיה המוגשת במסגרת בקשה למשפט חוזר להיות בעלת משקל
סגולי ממשי (ור' למשל בעניין דומה מ"ח  6255/17אסתר ביטרן נ' מ"י ,בפסקה  .)10אמירות
שנאמרו במהלך הרצאה אינן מהוות ראיה כאמור.

 .8יפים לעניינו הדברים שנאמרו במ"ח  2750/02מנבר נ .מ"י (פורסם באתר הרשות השופטת):
"גם ההסתמכות על הרצאתו של אלוף דיין אינה יכולה להצדיק משפט חוזר .בשאלה אם איראן
נחשבת כמדינת "אויב" הובאו ראיות שונות במשפט ,בחלקן מכחישות זו את זו ובית המשפט
המחוזי ,שעמדתו אושרה בבית המשפט העליון ,ראו לסמוך את עמדותיהם על חוות דעתו של
גלעד .אין זה מתקבל על הדעת שכל אימת שאדם – יהיה חשוב ככל שיהיה – יחווה דעתו בשאלה
כזו תקום לנאשם שהורשע בפלילים עילה לקיים משפט חוזר".
 .9המשיבה תדגיש כי לו רצה ,יכול היה המבקש להגיש בעניין שנדון חוות דעת ערוכה כדין ,כפי
שהגיש חוות דעת שונות בנושאים אחרים ,מטעם מומחים מהארץ ומהעולם ,במסגרת
הבקשה למשפט חוזר עצמה.
 .10לסיום ,תבקש המשיבה לדחות בשאט נפש את טענת המבקש בפסקה .29ג לבקשתו .המבקש
טוען כי מזה חודשים רבים המשיבה ידעה מד"ר קריספין או גורם אחר כי הדם לא יכול היה
לזלוג מגופת המנוחה במקרה זה – כפי שלכאורה נאמר בהרצאה – ולכן ניסחה באופן כוללני
ומגמתי את השאלה שהפנתה למכון הרפואי ,כך שלא תתייחס לתיק הספציפי.
 .11למשיבה לא ברור מאין שואב ב"כ המבקש את השערותיו המופרכות ,אשר כמותן נמצאו
למרבה הצער אף בבקשה למשפט חוזר ,השערות אשר אין בהן מלבד הוצאת דיבתה של
הפרקליטות וטוב היה לולא הועלו על הכתב .המשיבה פנתה למכון על מנת לקבל חוות דעת
מומחה וכדי לבחון באמת ותמים האם יש או אין ממש בטענות ב"כ המבקש בבקשה למשפט
חוזר .פנייתה של המשיבה למכון לא נעשתה "באופן כללי" ,אלא בעניינה של המנוחה ,ולשם
כך היא העבירה למכון ,שם מצוי תיק הנתיחה של המנוחה ,את חוות הדעת של ד"ר בבל

במלואה .כפי שניתן לראות ,גם חוות הדעת של המכון אינה "כללית" וניתנה בעניינו של תיק
זה .כותרת חוות דעתו של ד"ר קריספין היא "הנדון :המנוחה תאיר ראדה" ולאחר מכן נכתב
מפורשות כי "נתבקשתי על ידי עו"ד איתמר גלבפיש מהמחלקה הפלילית בפרקליטות
המדינה להתייחס לשני נושאים הקשורים בזליגת דם במקום מציאתה של גופת המנוחה
תאיר ראדה".

לאור האמור לעיל ,תבקש המשיבה לדחות את הבקשה.

היום ,ט"ז תמוז ,תש"פ
 8יולי2020 ,
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