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" .24ההודאה כבסיס להרשעה – האומנם 'מלכת הראיות' או שמא קיסרית הרשעות
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[המאמר זכה לתגובה הבאה :דורון מנשה ושי אוצרי" ,בדיקת שכרות ללא חשד סביר – הרהורים על
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המאמר זכה לתגובה הבאה :דורון מנשה ושי אוצרי" ,כמה שוקלת הודאה? – עיון מחודש בשאלת
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" .45טביעת אצבעות :הסכנה של הרשעת חפים מפשע"" ,גלילאו" ,פברואר  ,2010ע' ( 30המאמר
נכתב עם ד"ר מרדכי הלפרט).
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