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 שלום רב,

 

התכלית המרכזית של ההליך הפלילי מצויה בגילוי האמת ובעשיית צדק. הרשעת אשמים וזיכוי חפים מפשע, תוך מתן משקל מיוחד 

האשמות שהתבררו כמוטעות פוגעות פגיעה קשה בנידון, במשפחתו, בקהילה בה הוא חבר ובציבור לחובה להימנע מהרשעות שווא. 

 , תוך החלשת אמון הציבור במערכת המשפט. חופשי מהלך נותר האמיתי העבריין יום של בסופו כאשר - כולו

 

עיוותי דין במערכת המשפט, ולצורך במהלך העשורים האחרונים גברה בארץ ובעולם המודעות לאפשרות קיומן של הרשעות שווא ו

 בקביעת הסדרים חקיקתיים שיאפשרו את תיקונן. 

 

וועדה שתעסוק בנושא. במסגרת עבודתה, מתבקשת הוועדה לדון בנושאים לבמטרה לצמצם החשש האמור, הנני מתכבדת למנותכם 

 הבאים:

 החשש ממתן הודאות שווא בחקירה, בעיקר בפני חוקרים ומדובבים. .1

 החשש מטעויות אפשריות העלולות להיגרם בשל הסתמכות על ראיות מדעיות שגויות. .2

 החשש מטעויות אפשריות העלולות להיגרם בשל הסתמכות על עדויות ראיה שגויות וזיהוי מוטעה. .3

 

  החששות האמורים ולהציע דרכים לצמצומם.את ועדה מתבקשת לבחון וה

 

ככל שיימצא כי ו לרבות בקשות למשפט חוזר, לבירור טענות בדבר הרשעות שווא,הראוי ן הוועדה מתבקשת לבחון את המנגנוכמו כן, 

, כדי שטענות להרשעות שווא יבחנו בצורה אפקטיבית, גם לאחר ולתיקונןאת הכלים שיש לפתח לאיתור הרשעות שווא הדבר דרוש, 

 שפסק הדין הפך חלוט.

 
 ם שהמורשעים בהם עדיין מרצים את העונש שנגזר עליהם.הוועדה לא תדון בתיקים תלויים ועומדים או בתיקי

 
 יורם דנציגר, וסגנו יהיה פרופ' אורן גזל. פרופ'בראש הצוות יעמוד שופט בית המשפט העליון )בדימוס( 

 
 נכונותכם ליטול על עצמם משימה חשובה זו ומאחלת לכם הצלחה ועבודה פוריה.אני מודה לכם על 
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