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ק ו ח י של ה ל א ר ו ט ק נ ו י נ ו ק ע ה ק ר  1. ה

 חוק הטיס (עבירות ושיפוט), תשל״א—1971 (להלן החוק) עוצב בתנאים ובאווירה
 מיוחדים. דבר חקיקה זה בא ליתן ביטוי נורמטיבי לצרכי המלחמה נגד תופעה חמורה
 ומדאיגה, במטרותיה, בטיב פגיעותיה, בממדיה ובקצב התפתחותה בתקופה מסויימת
• — שהיא התופעה של חטיפת מטוסים, על ציוותיהם, נוסעיהם מי דלאו  וכן באופיר, הבי

 והרכוש הנמצא בהם ושל מעשי חבלה וטיפול בלתי חוקי בכל אלה.
 עצם העובדה שהוועדה הבין־לאומית לחוק אווירי, שנתקיימה בטוקיו, בחודשי
 אוגוסט־םפטמבר 1963, בחסות ארגון התעופה האזרחית הבין־לאומית, הקדישה את
 דיוניה לנתינת נוסח סופי לאמנה ״בדבר עבירות ומעשים מסויימים אחרים המבוצעים
ת טוקיו), מעידה על כך שהתופעה של תפיסה בלתי מ  בכלי טיס, 1963׳׳» (להלן א
 חוקית של מטוסים כבר מזמן הצריכה נקיטת עמדה ויצירת כלים במישור הבין־לאומי,
 על־ידי עיבוד מערכת של נורמות משפטיות, משותפות לקהיליה הבין־לאומית כולה,

 שתאפשרנה מלחמה כללית, מתואמת ויעילה בתופעה זו.
 בתקופה האחרונה—תשעת החודשים הראשונים של שנת 1970— הגיעה התופעה
 למימדים מפתיעים; בשבות 1968 ו־1969 * היה ממוצע החטיפות יותר מאחת לשבוע,

 1 סה׳׳ח 617, תשל׳׳א—1971, עמ׳ 60. ראה את נוסח החוק כולו בסוף המאמר.
 2 האופי הביךלאומי של התופעה נובע מהססת טיסת המטוס למקום נחיתת שהוא מחוץ

 לתחום השיפוט של מקום הנחיתה הסדיר.
 3 כ׳׳א 695, כרך 21, עמ׳ 65. ראה את הנוסח העברי הרשמי, כולו, בסוף המאמר.

 4 לפי הצהרות שר התחבורה בישיבת הכנסת מה־15 בספטמבר 1970, נחטפו 33 מטוסים
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 וזאת כשמספר החטיפות בשנה 1969 עלה לכמעט 230% ממספר החטיפות בשבת 1963.
וחד: התקיפות, החבלות והחטיפות  לאספקט כמותי זה, מתווסף אספקט איכותי מי
 בוצעו בעיקר למטרת טירור וסחיטה, על ידי אנשי אירגוני המחבלים הערביים השונים

 ובחסות מדינות ערב, כאשר יעד הפגיעה הסופי היה מדינת ישראל.
 הצעת חוק הטיס הישראלי״ (להלן ההצעה) פורסמה ב־15 ביולי 1970, אולם הכנסת
 ניגשה לדמן מזורז בה בכנס המיוחד שהתקיים ב־15 בספטמבר 1970, בגלל ההתפת־
 חויות הנוספות שחלו בדבר נגע הפירטיות האווירית, המופנית, כאמור, נגד מדינת
 ישראל, שבאו לידי ביטוי בחטיפת שלושת המטוסים שהושמדו כולם בארצות ערב,
 ואילו ציוותיהם וחלק מנוסעיהם שהובאו לירדן הוחזקו כבני ערובה כדי לסחוט שיחדור

 מחבלים, הכלואים בארצות שונות בגלל מעשים דומים.
 כל אלה כרוכים קשר הדוק במעשי החבלה השונים שנעשו בגופים שונים, ישראליים
 ומוסדות יהודיים בחוץ־לארץ, שגרמו לקרבנות בנפש, נזק ברכוש ואווירה של טירור״.
 בקוניונקטורה זו, ראתה ממשלת ישראל מחובתה להגשים צעד־חקיקה מחוותי על־ ידי
 שילוב הדיון בהצעה, בדיון הכללי על פרשת החטיפות הנ״ל, ההתעללות בחטופים
 והסחטנות הגזענית המופעלת נגד בטחון מדינת שיראל. כך נתקבל חוק הציפ, ב־22
 לפברואר 1971, כשהאיחור הינו תוצאת ההתלבטויות סביב שאלת העונשין בגין העבירות

 שהונהגו בחוק.
 חלילה לנו לשלול את הצורך באמצעים תחיקתיים לשם היאבקות בגל של מעשי

 בשנת 1968 ו־5ד מטוסים בשנת 1969. ראה דבה׳׳כ כרד 58 ישיבה ק״ז, מה־15 לספטמבר
 1970, עמ׳ 3108.

 5 הצ׳׳ח 899, תש״ל, עמ׳ 194,
 6 אין להפריד, מכל בחינה שהיא, בין כל המקרים הבאים: תקיפת מטוס ״אל־על׳׳ ב־26
 לדצמבר 1968 באתונה, כאשר מחבלים המטירו אש מכלי יריד. על המטוס שעמד להמריא
 לניו־יורק, בגרמם למות נוסע אחד ופציעת נוסע שני — שניהם ישראליים; תקיפת משרדי
 ״אל־על״, הומים אדם, ב*27 לנובמבר 1969, שוב באתונה, וגרימת מוות, חבלות גוף ונזקי
 רכוש קשים: הנסיון לחטוף מטוס של החברה .^ז\\\1־, בדרכו מתליאביב לניו־יורק,
 גם הפעם באתונה, כשנמצא על המחבלים חומר נפץ וכלי יריה בכמות מיועדים לאפשר
 את חטיפת המטוס והשמדתו; חטיפת המטוס של החברה היוונית ״אולימפיק״ על ציוותו
 לנוסעיו, ההשתלטות עליו בשדה התעופה של אתונה והאיום לפוצצו, עד שהחוטפים קיבלו
 כמחיר שיחדור המטוס את שיחדור עושי מעשי הטירור הקודמים; תקיפת מטוס ״אל־על״
 שעמד להמריא ב־18 לפברואר 1969, בציריך, על־־ידי קבוצת טרוריסטים חמושים, כשנהרג
 איש צוות והמטוס ניזוק; הטלת הרימונים ב־8 לספטמבר 1969 בשגרירויות ישראל בבון,
 בהאג וכן במשרדי חברת ״אל־על״ בבריסל; תקיפת נוסעי המטוס ״אל־על״ במינכן,
 ב־10 לפברואר 1970 כשנהרג נוסע אחד ונפצעו יותר מעשרה נוסעים אחרים; ההצתה,
 ב־14 לפברואר 1970, של מושב הזקנים היזדדי במינכן, כשנספו שבע נשים יהודיות;
 פיצוץ, ב־21 לינואר 1970, של מטוס ״סוויסאיר׳׳ באוויר, על נוסעיו והרכוש שבו והחבלה
 במטוס האוסטרי, בפברואר 1970 ; ההתפוצצות במשרדי חברת ״אל־על״ באיסטמבול ב־25
 לאפריל 1970 ; חטיפת המטוס האמריקני לדמשק, ב־29 לאוגוסט 1969 שבו נמצאו שני
 ישראליים; הבסיון לחטוף, ב־6 לספטמבר 1970, את מטוס ״אל־על״ בדרכו מלוד לניו־
 יורק דרך אמסטרדם; חטיפת שני מטוסים אחרים, שאולצו לנחות בזרקה, בירדן ופוצצו
 לאחר מכן; חטיפת מטוס שלישי, בי9 לספטמבר 1970, אשר גורלו היה חמה, על מנת
 להשתמש באנשי הצוות והנוסעים כבני ערובה ולסחוט את שיחרורם של מחבלים שונים

 עצורים ואסירים במדינות שונות על מעשי חבלה וטירור אחרים.
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 קליטת אמנות טוקיו והאנ במשפט מדינת ישראל

 שוד אווירי שפקד את העולם כולו ואשר הלק מכובד מהם היה מיועד לפגוע במדינת
 ישראל. אדרבא, אנו מחזיקים בדעה כי המשפט הישראלי צריך שיהא מצוייר בכל
 הנורמות הדרושות כדי להגן על המדינה מפני פגיעות הבאות מבחוץ, כפי שהוא •מצוייר
 כדי להגן על הערכים החיוניים לקיום החברה והמדינה מפני פגיעות העשויות לבוא
 מבפנים. מלאכת החקיקה צריכה להיות אופראטיבית בדבר עידכון המערכת הנורמא־
 טיבית של המדינה לפי כל הצרכים האקטואליים של החברה הישראלית. אולם, יש
 להיזהר מכך שלחץ הנסיבות, היתפסות לאווירה מיוחדת והחתירה לקראת אפקטים
 מחוותיים בתחום מסויים, לא יגרעו משיקול הדעת הנדרש ולא יביאו לידי חקיקה
 קאזואיםטית־פרגמאטית בעניינים המהווים, למעשה, אספקט מיוחד של בעיה כללית
 יותר, המחייבת הסדר חקיקתי על בסיס רחב וממצה. אבו חוששים כי חוק הסיס שאומץ

 הינו פרי גישה קאזואיסטית־פרגמאסית כגון זה.
 ננתח להלן את הוראותיו לאור הנתונים הנוגעים בדבר, כדי לראות עד כמה יש

 בחוק כדי לענות לצרכים האקטואליים של החברה והמדינה.
 דיובבו לא יגע כלל באחריות המדינות הנותנות חסות למעשים האמורים, אלא רק

 באחריות הפלילית של הפרט בגינם.

י מ ו א ל ־ ן י ב ט ה פ ש מ ע ב ק ר  11. ה

 מן הנמנע לדון בענין השוד האווירי והמלחמה בו בדרכים משפטיות, מבלי להתיחס
 לכמה כתבי־אמנה בין־לאומיים הנוגעים לענין זה.

. סעיף 815 לאמנת ג׳נבה בדבר הים הפתוח,  א. אמנת ג׳נבה כדבר הים הפתוח, 1958 ז
 1958, מגדיר, בין היתר, כמעשה ״שוד־ים״ כל מעשה אלימות בלתי חוקי שבוצע, למטרה
 פרטית, במרחב האווירי שמעל הים הפתוח או מעל לשטח שאין לאיזו מדינה שיפוט
 עליו, על ידי אדם הנמצא בכלי טיס או בכלי שיט פרטי, בגד כלי טיס אחר, או נגד

 בני אדם או רכוש שבו.
 ברי לכולם, כי אין חלק זה של הגדרת ״שוד־ים״, המתיחם לתקיפת מטוסים, מכסה
 את מעשי החטיפה של כלי סיס והחבלה בהם, בנוסעיהם או ברכוש שבהם—מן הסוג
 אשר אנו עדים לו בשנים האחרונות; וזאת, כיון שהפשע ״שוד־ים״ כלפי מטוסים

 ד ב׳׳א 410, כרך 12, עמ׳ 215.
 8 י לשונו של הסעיף היא כדלקמן:

:  ״סעיף 15. המעשים שלהלן מהווים שוד ימי
 (1) כל מעשים לאי חוקיים של אלימות, של עצירה, או כל מעשה בזיזה
 שבוצעו למטרות פרסיות על ידי הצוות או הנוסעים של אניה פרטית או

 כלי סיס פרטי, והמעשים מכוונים —
 (א) בים הפתוח, כלפי אניה אחרת או כלי טיס אחר, או כלפי בני אדם

 או רכוש שבאניה כזאת או בכלי טיס כזה;
 (ב) כלפי אניח, כלי טיס, בני אדם או רכוש במקום שמחוץ לשיפוטה

 של איזו מדינה;
 (2) כל מעשה של השתתפות רצונית בהפעלת אניד. או כלי טיס תוך ידיעת
 העובדות המקנות לאניה כזאת או לכלי טיס כזה אופי של אניה שורדת

 או כלי סיס שודד ־,
 (3) כל מעשה של הסתה או של הקלה מכוונת לעשיית מעשה המתואר בסעיף

 , קטן(1) או בסעיף־קטן(2) לסעיף זה״.
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 ובני אדם או רכוש שבהם, המוגדר בסעיף הנ״ל, מתבצע מתוך מטוס א ח ר או מתוך
ה ורק במטרה נ י ד ו מ ז י ל א ט ש ו פ י ו ש י ל ן ע י א , הנמצאים במקום ש ה י ב  א

. ת י ט ר  פ
 ב אמנת טוקיו בדבר עבירות ומעבים מםויימים אחרים המבוצעים בכלי מיש, 1963.
 אמבה זו נוסחה סופית, כאמור, במסגרת דיוני הוועידה הבין־לאומית לחוק אווירי
 שבתקיימה, בחסות אירגוז התעופה האזרחית הבין־לאומיח, בטוקיו, באוגוסט־ ספטמבר

 בוועידה זו היו מיוצגות ממשלותיהן של 61 מדינות והאמנה האמורה הועמדה .1963
 לחתימה, החל מה־14 בספטמבר 1963, לכל מדינה שהיא, חברת אירגון האומות
 המאוחדות, או חברה באחת מן הסוכנויות המיוחדות, בעת החתימה (סעיף 19). אמנת
 טוקיו נכבסה לתוקפה ב־4 בדצמבר 1969. ישראל חתמה עליה ב־1 בנובמבר 1968,
 אישרה אותה ב־19 בספטמבר 1969 והאמנה נכנסה לתוקף לגבי ישראל ב־18 בדצמבר

 ראוי לציין, כי על פי סעיף 25 לאמנת טוקיו, לא תינתן כל הצטרפות אליה .1969
 תוך הסתייגויות מהוראותיזז, למעט הוראות סעיף 24, הקובע היזקקות לבוררות או
 לבית הדין הבין־לאומי לצדק, כאשר ם־כסוך לגבי פירוש האמנה או הפעלתה לא ניתן

 ליישוב בדרך של משא ומתן, בין המדינות שהן צדדים לסיכסוך.
 מעניין לעמוד על מה שהצליחו 61 צירים של מדינות בעלות השקפות ואינטרסים
 שונים להגיע לידי תמימות דעים, כאשר דנו במתן נוסח סופי לאמנה גופה. מה פרי

ז » ו  הפשרות השונות שאין מנוס מהן במלאכה במסגרת כגון ז
־ ו ד י צ ו ר ת פ ו י ו כ מ  כדאי לציין מלכתחילה, כי אמנת טוקיו קובעת אך ורק ס
1 (סעיפים 6—10) ולמדינות הנחיתה 0 ס י ת לקברניטי כלי ט ו י ת ר ט ש מ ־ ת ו י ל  ר
 של כלי הטיס (סעיפים 10—17), כאשר בוצעו בכלי הטיס עבירה פלילית או מעשים
 אחרים, בין שהם עבירות ובין אם לאו, העשויים לסכן או המסכנים את בטיחות כלי
 הטיס, או את בטיחות בני אדם או רכוש הנמצאים בכלי הטיס, או המסכנים את

ף 1 פיסקה 1). (סעי  הסדר הטוב ואת המשמעת בכלי
 יש להדגיש כי אמנת טוקיו איננה קובעת הוראות מהותיות כלל וכלל, הן במובן
 הגדרת עבירות פליליות ואף הן במובן קביעת סמכות שפיטה מיוחדת לגביהן; זאת,
 כדי להבהיר בחינה שנוהגים שלא להקפיד יתר על המידה לגביה ». אמנם, בהוראות

Fitzgerald, G. F., Offences and Certain Other Acts Cornmitted on : 9 ראה לענין זה 
Board Aircraft; The Tokyo Convention of 1963, The Canadian Vear Book of 
International Law 1964, pp. 191-204; Goldstein, R., La Convention de Tokyo, 
Revue Française de Droit Aérien., 1964, pp. 19-42; David E., Les Détournements 
d ' A v i o n s et le Droit International, Revue Belge de Droit International, Vol. VI! 
1970-1, pp. 246-264; De Juglart, Y., Les Infractions commises à Bord des 
Aéronefs dans la Doctrine Internationale, Revue Française de Droit Aérien, 1969, 
pp. 121-167, 227-277; Meyer, A., Un Nouveau Problème Juridique: L a Piraterie 
Aérienne, Revue Française de Droit Aérien, 1969, pp. 261-264; R. Goldstein, 
La Convention relative aux Infractions et à certains autres Ac^es Survenais à Bord 
des Aéronefs, et les Pouvoirs du Commandant d'Aéronef, Revue Française de 
Droit Aérien, 1964, pp. 19-42. 
 10 למעט ״כלי טיס המשמש בשירות צבאי, שירות מכס או שירות משטרתי״ ; ראה סעיף 1(1)

 לאמה.
 11 כך, נאמר ב״מבוא״ להצעה כי ״החוק המוצע בא לאמץ הוראת אמנת טוקיו, 1963, בנוגע
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 סעיף 3 םיסקה 1, קובעת אמנת צוקיו כי ״מדינת הרישום של כלי הטיס מוסמכת לדון
 בעבירות ומעשים שבוצעו בכלי״; אולם, ברור כי בכך אין האמנה יוצרת כל עבירה
 אלא היא מתיחסת לעבירות שכבר מצויות בתחיקת המדינות בעלות האמנה. כמן כן,
 כאשר אמנת טוקיו קובעת, בסעיף 1 פיסקה 001, כי ״אמנה זו תחול לגבי עבירות נגד
 החוק הפלילי״, פירוש הדבר עבירות פליליות לפי התחיקות של המדינות בעלות
 האמנה, מבלי שהאמנה עצמה תוסיף דבר לענין זה. גם באשר לענין סמכות השיפוט,
 אין האמנה מחדשת מאומה; שכן, עצם ההתיחסות ל״עבירות״ מקפלת בתוכה את
 הרעיון שהן כבר נחשבות בתור שכאלה בתחיקה של מדינת הרישום וכי תחיקה זו
 חלה לגביהן, למרות המקום המיוחד שבו בוצעו. על כל פנים, לענין התחיקה של
נת ישראל בפרט, לא היה צורך בהשלמה מבחינה זו כלל וכלל. סעיף 2א לפקודת  מדי
 שסח השיפוט והסמכויות, תש״ח—1948, קובע כי כלי טיס באשר הם שם, הרשומים
נת ישראל״. פרט להוראות סעיף 3 פיסקה 1  בישראל, יראו אותם כ״חלק משטח מדי
ן באמנה זו כל הוראות אחרות ת טוקיו—אשר אינן מוסיפות ואינן מורידות—אי מ א  ל
 לענין סמכות בתי המשפט. באשר למעשה ״תפיסה בלתי חוקית של כלי טיס״, סעיף 11
ת טוקיו—שהוא היחידי הדן במעשה זה — קובע אד ורק את חובת המדינות מ א  ל
 בעלות האמנה לנקוט בכל האמצעים כדי להחזיר את השליטה בכלי הטיס למפקדו
ת וכן להתיר את המשך מסע כלי חטים על ציוותו, נוסעיו ומטענו. י  החוקי או לשומרה ב
 את התפיסה עצמה אין מגדירים כעבירה, אין קובעים כל חובה להעניש על ביצועה
 ועקב זאת, אין גם כל הוראה לענין סמכות השיפוט בה. יתירה מזו, אמנת טוקיו אף
 דואגת לקבוע במפורש כי ״שום דבר האמור באמנה זו לא יפורש כיוצר חובה להעניק

 הסגרה״ (סעיף 16 פיסקה 2).
 לעומת זאת, מסמיכה אמנת טוקיו את קברניט כלי הטיס להטיל ״אמצעי הגבל״ —
 measures of restraint— על אדם כשיש — לקברניט — טעמים סבירים להאמין כי
 אותו אדם ביצע או עומד לבצע עבירה פלילית, או כל מעשה המסכן את בטיחות כלי
 הטיס, או את בטיחותם של בני האדם או הרכוש הנמצאים בו, או את הסדר הטוב ואת
ר לרשויות ו ס מ  המשמעת בו (סעיף 6); כן קובעת אמנת טוקיו כי הקברניט רשאי ל
 המוסמכות של מדינה בעלת האמנה שבשטחה נוחת כלי הטיס, כל אדם שעליו הטיל
 אמצעי הגבל בגלל ע ב י ר ה ח מ ו ר ה לפי החוק הפלילי של מדינת רישום כלי הטיס
ד אותו אדם בשטח מדיבת הנחיתה, אס אמצעי ההגבל י ר ו ה  (סעיף 9), או סתם ל
ר (סעיף 8). הבחנה זו בין ״מסירה״ לבין ״הורדה״ ח א ה ש ע מ ל  הוטלו עליו בגלל כ
 הינד! בעלת משמעות משפטית, כפי שנראה להלן, כשם שחשובה ההבחנה בין שתיים
 אלה לבין ה״ירידה״ של אדם בשטח מדיבת הנחיתה, מכלי שנשדד (סעיף 14). מובן
 כי לסמכויות הקברניט מצורפות גם חובות שובות, באשר למשך אמצעי ההגבל שהוטלו
 על אדם ובאשר להודעות שעל הקברניט למסור לרשויות מדינת הנחיתה, על הורדת

 אותו אדם או על הכוונה למסור אותו.
 במקביל לסמכויות וחובות הקברנים, מצויות גס חובות קורלאטיביות המוטלות על

 לסמכויות בתי המשפט (פרק א׳ להצעת החוק)״ (הצ׳׳ח 899, תש״ל, בעמ׳ 194); כמו־ כן
 אמר, בין היתר, שר התחבורה בנאום ההגשה של ההצעה לכנסת: ״אמנה זו עיקרה, הוראות
.״ (דבה׳׳ב, כרך 58, . .  הכאות להבטיח שמבצעי עבירה כלשהי במטוס יועמדו לדיז וייענשו

 ישיבה ק״ז, עמ׳ 3109).
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: החובה להרשות ״הורדת״ אדם (סעיף 12), לאפשר נו י  המדינות בעלות אמנת טוקיו, דהי
 ״מסירת״ אדם ולנקוט אמצעים נגד מי שנמסר או מי שנחשד במעשה תפיסה או
 השתלטות על כלי טיס (סעיף 13, פיסקאות 1 ו־2). החובה לנקוט באמצעים להחזיר
 את השליטה על בלי הטיס למפקדו החוקי או לשומרה בידו, החובה להתיר לנוסעים
 ולצוות להמשיך במסע (סעיף 11), וכן חובות אחרות הבאות להבטיח מלוא הערבויות
 הפרוצידורליות לאלה הנמצאים במשמורת עקב מסירת לידי רשויות המדינה או עקב
 ביצוע מעשה תפיסה או השתלטות כאמור, או הבאות להבטיח את זכויותיהם החוקיות
 של אלה אשר הורדו בשטח המדינה או ירדו בו (סעיף 13 פיסקאות 3 ו־4, סעיפים

 14 ו־15).
ק יכול היה לשאוב את תוכנו מאמנת טוקיו, אך ו ח ה  המסקנה המתבקשת היא ש
 ורק מבחינת ההוראות הפרוצידורליות־המשטרתיות שבו, ותוילא. מובן כי, אמנה זו
י מינימלי ב י ט מ ר ו ס נ י ס נת ב  מחייבת את מדינת ישראל—כצד לאמנה—בבחי
 בלבד, ואילו, במלאכת האינטגרציה של הוראות האמנה בתחיקה הפנימית, בת חורץ

 המדינה להוסיף להן, אם הדבר נראה כדרוש.
נ  ג. אמנת האג בדבר דיכוי תפיסה כלתי חוקית של כלי טיפ, מה־16 בדצמבר 1970 ־
 (להלן אמנת האג). אמנה זו, הינד. פרי הדיונים שנערכו על בסיס ההצעה שנוסחה על
 ידי הוועדה המשפטית של ארגון התעופה האזרחית הבין־לאומית במונטריאול, בין ה־9
 בפברואר ל־0נ במרס 1970, הצעה שקדמה לה טיוטה שהוכנה על ידי ועדת משנה

 במשך שני מושבים שנתקיימו בשנת 1966, גם הם במונטריאול.
 אמנת האנ מגדירה — בסעיף הראשון — את העבירה של תפיסה בלתי־חוקית של
; בסעיף 2 היא  כלי טיס שאינו בשירות הצבא, בשירות המכס או בשירות משטרתי
 קובעת גם את ההובה של כל מדינה בעלת האמנה להעניש על עבירה זו בעונשים
 חמורים. כדאי לציין, כבד בשלב זה, כי אחד מיסודות העבירה הוא הימצאות כלי הטיס
 בטיסה לנקודות נחיתה אשר ניצבות מחוץ לשטח מדינת הרישום של כלי הטיס, ואין
 זה משנה אם זו נקודת הנחיתה הסדירה ואם לאו. סעיף 2 פיסקה 3 לאמנת האג קובע
 מפורשות כי אין נפקא מינה אם כלי הטיס היה בטיסה בין־לאומית או ארצית. כן, יש
 לציין כי האמנה מקנה לעבירה אופי בין־לאומי, כלומר היא קובעת סמכות אוניבר
 סלית— לכל מדינה שהיא — לשפוט את העבריין אם הוא נתפס בשטחה ואין מסגירים
 אותו, יהא מקום ביצוע העבירה אשר יהא (סעיף 4 פיסקה 2); זהו ביטוי של סיווג
Ici loci dcprchensionis^ התחולה של .del icta juris gentium 1 3  העבירה בסוג ^
ת הרישום של כלי הטיס שבו ע ד  איננה אלה סובסידיארית לעומת התחולה של חוק מ
 בוצעה העבירה, או של חוק מדינת מקום הנחיתה שלו, אם החשוד בעבירה עדיין נמצא
 בכלי הטיס, או של חוק המדינה בה נמצא מקום עסקו העיקרי של חוכר כלי הטיס, או,
 בהעדר מקום כזה, מקום מגוריו הרגיל, במקרה של כלי שהוחכר ללא צוות (סעיף 4
 פיסקה 1(ג)). כמו כן, ראוי לרשום לפנינו כי אמנת האנ מחייבת את בעלות האמנה

 12 ראה תרגום בסוף המאמר (האמנה טרם פורסמה).
 13 ראה למשל גם: סעיף 19 לאמנת ג׳נבה בדבר הים הפתוח— 1958, כ״א 410, כרך 12, עמ׳
 215; הסעיפים 8 ו־9 לאמנה הבין־לאומית בדבר דיכוי זיוף מטבע— 1929, כ׳יא 538,
 כרך 15, עמ׳ 249; סעיף 36 סעיף קטן 2(א)(4) לאמנה היחידה על סמים מסוכנים — 1961,

 כ׳׳א 460, כרך 13, עמ׳ 283.
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ג dederc ״!3 לגבי האשמים בעבירה של שוד אווירי. בעוד  לקיים אח הכלל *״11»1 »
 שסעיף 8 לאמנת האב קובע כי רואים עבירה זו כעבירה בת הסגרה בכל הסכם הסגרה
 נכרת או שייכרת— בין המדינות בעלות האמנה, וכי המדינות בעלות האמנה, אשר אינן
 מתנות את ההסגרה בקיום של הסכם מיוחד, מתחייבות להכיר בשוד האווירי כעבירה
 בת הסגרה. סעיף 7 לאותה אמנה מחייב את המדינה, אשר איננה מסגירה את העבריין—
א את הענין בפני הרשות המוסמכת לתבעו  כמובן, בגלל סמכותה לשפוט אותו—להבי
 לדין וכי על רשות זו להחליט על כך כבמקרה של עבירה בעלת אופי חמור, לפי

 חוק המדינה.
 זהו, מבלי להיכנס לפרטים, הרקע הכללי לחוק המים (עבירות ושפוט), תשל״ז*—
 1971, שבאמנת האנ. ברור כי כל מדינה בעלת האמנה תראה את עצמה מחוייבת לאמץ
 את הוראותיה כשהיא, כמובן, חופשית להשלימן, כבכל מלאכה של אינטגרציה של

 נורמות ביןילאומיות בתחיקה הפנימית.

י ל א פ י צ י נ ו מ י ה ב י ט מ ר ו נ ע ה ק ר  111. ה

 החוק לא בא, כמובן, בחלל ריק גם מבחינה נורמטיבית פנימית, כשם שהעניבים אשר
 אותם הוא מסדיר אינם כרוכים באופן מוחלט ובלעדי בתחבורה ובתחבורה אווירית
 בלבד. על כן, ניתן לבחון את הוראות חוק הטיס באספקלריה כפולה מבחינת הרקע
 הנורמטיבי הקודם לו — באספקלריה של התחיקה הקודמת המתיחסת לעניני הטיס
 ובאסשקלריה של התחיקה הקודמת הכללית, המתיהסת לענינים אשר החוק עוסק בהם,

 כשאין הם ספציפיים לתחום הטיס בלבד.
ג רתחיקח הקודמת בעניני טיפ. חוק הטיט שנתקבל בא על רקע נורמטיבי ענף,  ז
 המסדיר את בחינותיו השונות של החום הטיס; אולם, לא נתיחס אלא לאותן נורמות

 שיש להן נגיעה לטיפול בעבריינות.
 1. בורמה חשובה לענין זה היא ההוראה הכלולה בסעיף 2א לפקודת שטח השיפוט
ס באשר הם שם, הרשומים י י ט ל כ  והסמכויות, תש״ח—1948, לפיו־ כלי שיט ו
נת  בישראל, יראו אותם, לענין השיפוט של בתי המשפט, כאילו היו חלק משטח מדי
א לכך, שלא ל מ , את הבסיס החוקי ה ק פ ל ס א כ ל  ישראל. סעיף זה מספק, ל
ובא לדין בפני בית־  רק אדם—אשר ביצע עבירה בהימצאו בכלי טייס ישראלי—י
. בענינים פליליים, י ל א ר ש י ק ה ו ח י ה פ  משפט ישראלי, אלא גם שיתן את הדין ל
ק ו ח ת ה ב י ד ט המוסמך לשפוט לבין מ פ ש מ ת ה י ת ב נ י ד  אין להפריד בין מ
י מוסמך ל א ר ש  ה ס ו ב ם ט נ ט י ב י אשר על בית המשפט להחילו. אם בית משפט י
 לשפוט תושב המדינה או אזרחה על מעשה ביגמיה שבוצע על־ידיו בחוץ לארץ, אין
י המעניש על אותו מעשה ל א ר ש י  כל ספק כי בית משפט זה יחיל גם את החוק ה
 ביגמיה ולא את החוק הנהוג במקום עריכת הנישואים האחרונים, חוק שלפיו ייתכן
 שהביגמיה תהא מותרת דווקא; שכן, איזה טעם אחר יש למתן סמכות שיפוט לבית
 משפט ישראלי על עבירה פלילית אם לא על מבת להפעיל את המדיניות הפלילית
 המהותית של מדיבת ישראל לגבי אותה עבירה ז שכן, מד. יעשה בית המשפט הישראלי

 אם במקום ביצוע הביגמיה, מעשה זד, אינו אסור כלל ז ״

 14 בעיה זו לובנה באופן מלא על־ידי השופט זוסמן בע״פ 135/70 מדינת ישראל נ. וליד עכד
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 אין, איפוא, כל יסוד לספק שהובע במבוא להצעה, לענין משמעות הסעיף 2א
 לפקודת שטח השיפוט והסמכות, תש״ח—1943, כאילו ״לא ברור על פיו אם החוק שיחול
1 אשר על כן, הובהר בסעיף 2 לחוק כי ״בית המשפט בישראל 8 ! ״ י  הוא החוק הישראל
. אם זוהי הגישה הנכונה לעבין ״ . . . ר ש י ישראל אדם א נ י י ד פ  מוסמך לדון ל
 משמעות הסעיף הנ״ל, כי אז מה יהא הדין לגבי כל המקרים בהם נקבעה סמכות שיפוט
 לבתי משפט בישראל על עבירות חוץ ואין כל הוראה מיוחדת מקבילה שתיקבע כי יוחל
 גם החוק המהותי הישראלי ז מה יהא הדין לגבי עבירות המבוצעות על כלי שיט ישראלי,
 באין הוראה מקבילה לגביהן ל שהרי סעיף 2א האמור מתיחס בנשימה אחת גם לכלי

 טיס וגם לכלי שיט.
 עולה מכך, כי לא היה מקום לכל הבהרה מיוחדת בענין זה, כולל הבהרה לגבי
 העבירות המבוצעות בתוך כלי טיס ישראלי—לאחר שנקבע במפורש כי כלי טיס זה
ת שבסעיף 2 לחוק יכולה רק לעורר ר ת ו י מ  הינו חלק משטח מדינת ישראל. ההוראה ה
ך הנאמר בהוראה זו, אין ללמוד על ״לאו״ במקרים שאין הוראה ה ״  את השאלה אם מן ה

ם את ה״הן״. י ר ק מ ל ה כ  מקבילה, כאשר האבסורד הטמון ב״לאו״ מיתר ב
 2. בחוק עצמו — בסעיף 1 המוקדש להגדרות — מוגדר ״המרחב האווירי״ שמעל
 לשטח המדינה כשטח המדינה עצמה. למעשה, היתה הגדרה זו— גם היא — מיותרת,
 שכן זה כלל מקובל מאז ומתמיד במשפט הבין־לאומי ואשד מצא את ביטויו במפורש
 גם במשפט הבין־לאומי ההסכמי; סעיף 1 לאמנת שיקאגו, בדבר התעופה האזרחית
— קובע כי ״המדינות— ״ ה  הבין-לאומית מה־ל לדצמבר 1944— אשר ישראל צד ל
 צד לאמנה — מכירות את ריבונותה המלאה והבלעדית של כל מדינה על החלל האווירי
 שמעל הטריטוריה שלה״. אחת מתוצאות כלל זה היא, ללא ספק, כי כל עבירה, המבוצעת
, בזמן שהוא נימצא במרחב האווירי האמור, היא ״ י  בתוך כלי טיס שאינו ישראל
 בסמכות שיפוט המדינה וחל עליה חוק המדינה, אשר לריבונותה כפוף אותו מרחב
נה; על אחת כמה וכמה, כאשר כלי הטיס  אווירי, כעל כל עבירה שנעברה בשטח המדי

 נמצא ממש מעל הקרקע הישראלית.
, לדעתנו, גם הוראות 2(3) להוק הקובעות כי בית ן י ט ו ל ח ת ל ו ר ת ו י  אי לכך, מ
, ל א ר ש ח י ט ש  משפט בישראל מוסמר לדון לפי דיני ישראל אדם אשר ״עבר ב
 בתוך כלי טיס שאיננו ישראלי, עבירה לגבי אותו כלי טיס או לגבי אדם או נכס המצוי
; כלל זה מובן מאליו מכוח התחולה הטריטוריאלית הרגילה של החוק הפלילי  ברי
 המוניציפאלי. ספק אם חל בטכניקה החקיקתית הכלל לפיו כל המרבה הרי זה משובח;
 נראה כי ההפך הינו נכון, ועל כל פנים כלל הוא, כי המחוקק אינו צריך להשתית

 מלים לריק.
 3 אולם, הרקע הנורמטיבי המוניציפאלי העיקרי הנוגע לעניני הטיס, שבו ניתן

 וצריך היה לשלב את החוק בו דנים, מורכב ממכלול דברי החקיקה הקודמים המסדירים
ני הטיס, כשאת המקום המרכזי במכלול נורמטיבי זה תופס החוק המנדטורי—  את עני

 אל חמוד עזאיזה, כ״ד פד״י(1), 417. ראה גם: ש. ז. פלר, ״הסמכות התחיקתית״ ו״םמכות
 השיפוט״ — היחס שבין שני המושגים, השרקליט, כרך כ״ז, עמ׳ 179.

 15 הצ׳׳ח 889, תש״ל, עמ׳ 195.
 16 כ״א 51, ברך 2, עמ׳ 157.

 17 למעט כלי טיס צבאי, שכן הסטאטוס של כלי סיס מסוג זה—כשל כלי שיט צבאי—מיוחד.
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. רק מומחה בעביבי משפט אווירי מוסמך להביע דעה באם חוק זה י  חוק הטיס, 1927 8
 ודברי החקיקה המתלווים אליו עדיין תואמים את דרישות תחום הטיס; אולם, על כל

 פנים, כל זמן שחוק זה בתוקף, יש להתיחס אליו.
 אמת, כי אין בחוק זה הוראות שתקבענה את הסמכויות הפרוצידורליות־המשטרתיות

 המצויות באמנת טוקיו,
 גם בתחיקה הנוגעת לספנות — חוק הספנות (כלי שיט) חש״ך—1960— אין כל הוראת
 ססאטוטורית שתקבע סמכויות מקבילות לרב החובל של כלי שיט ישראלי. נוסע יכול
 לצרוך סמים נרקוטיים, הוא יכול להשתולל ולהתפרע, הוא יכול לבצע עבירות נגד
 המוסר, או עבירות נגד גופו של האדם, או נגד רכושו, או נגד בטחון המדינה, או כל
 עבירה אחרת, ואין כל נורמה משפטית כתובה שתעניק סמכות לקברניט הספינה לקיים
 על חלק זה של שסח המדינה את הפונקציות המשטרתיות־הפרוצידורליות הדחופות,
 עד שיוכל להוריד את האדם אשר כלפיו ננקטו הצעדים הדרושים או למסור אותו

 לרשויות הקרקע שבםמכותן הרגילה לטפל בו.
 לעומת זאת, נמצא בפקודת מסילות הברזל הממשלתיות, 1936, הוראות מפורשות —
 סעיף 25(2) וסעיף 31—לפיהן רשאי פקיד רכבת לעצור כדין בלא צו מעצר, אדם
 שעבד עבירה בתוך הרכבת ולמסור אותו, לאחר מכן, לתחנת המשטרה כדי שינהגו

 בו כדין.
 למותר לעמוד על כך שסמכויות כאלה מתחייבות על אחת כמה וכמה בכלי שיט
 ובכלי טיס, אשר מטבעם, מנותקים באופן פיזי מן הקרקע בשעת הנסיעה. שיטה וסדר
 בתחיקה היו מבקשים ריכוז ותיאום כל ההוראות הללו — הקיימות והמתבקשות — בדבר
לי(מעצר וחיפוש) (נוסח חדש) תשכ״ט—  החקיקה הספציפי שהוא פקודת סדר הדין הפלי
. אולם, אף אם נוקטים, כדרכו הטובה של המחוקק הישראלי, בדרך הפיזור, כי 1  1969 י
 אז, לפחות, מן הדין היה להכניס את הסמכויות שהוענקו לקברניט כלי טיס בחוק הטיס
 הכללי, כשם שצריך להשלים את חוק הספנות בהוראות המקבילות, ושלא לחיות, בתחום
 זה, מפי משפט נכרי״־, הבלתי נגיש לאדם הפשוט. בסופו של דבר, הוראות המגדירות
 והמגבילות את סמכויות הרשויות השונות לעצור אדם או להטיל עליו אמצעי הגבל

 אחרים, מהווים את החוקה של חירות האדם.
 כ. החוק עצמו. באשר להוראות החוק, עצמן, הנוגעות לעניני הטיס, כמה הערות

ותר:  הנראות לנו כחשובות י
 1. לעומת השפע בהוראות מיותרות, עליו עמדנו קודם לכן, אין כל ביטוי בחוק
 לצימצום הפעלת התחולה הטריטוריאלית של החוק הפלילי המוניציפאלי ברוח הוראות
 סעיף 4 לאמנת טוקיו. המדינות בעלות האמנה התחייבו שלא להפעיל את הסמכות
 הטריטוריאלית שלהם לגבי עבירות שבוצעו בתוך כלי טיס זר, למרוח שבשעת העבירה
 נמצא כלי הטיס בשטח המדינה, אלא אם כן תוצאת העבירה נגרמה בשטח המדינה,
 או שיש בה כדי לסכן את בטחון המדינה, או שמעורב בעבירה — כעושה או כנפגע —
 אזרח המדינה או תושב בה, או שומה על המדינה, מכוח הסכם בין־לאומי, להפעיל את

(ע) 2551, (א) 2411.  18 תא׳׳י, כרך ג׳, עמ׳
 19 דיני מדינת ישראל (נוסח חדש) 12, עמ׳ 284.

 20 הכוונה למשפט האנגלי הםטאטוטורי והמקובל כאחד.
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 הערות לתק«קה

 סמכות השיפוט שלה במקרה הנידון, הכל כאשר הפעלת הסמכות הטריטוריאלית באורח
ת טוקיו מ א  רגיל עשויה ״להפריע בפעולתו של כלי טיס שבטיסה״. בצורה זו, נקבע ב
 פתרון סביר לקונפליקט הפוזיטיבי שבק תחולת הדין של מדינת הנחיתה לבין תחולת
 הדין של מדינת הרישום של כלי הטיס. אין כאמור, בחוק, כל זכר לסייגים אלה הקבועים

.pacta sunt servanda — באמנה, למרות שאנו צד לאמנה זו והרי 
 אולם, אולי לא דבר חקיקת זה הוא המקום המתאים לקביעת ההגבלות האמורות וזאת

 מכמה טעמים:
, כיון שאין זה כלל ענין הנוגע לכלי טיס ישראליים ולםמכויות ת י ש א  — ר
 קברניטיהם, אלא לכלי טיס בעלי לאומיות אחרת הנמצאים בשטח מדינת ישראל,

; ה נ י ד מ ל ה ע ש ק ר ק ת ה ו י ו ש ת ר ו י ו כ מ ס ל  ו
, הסייגים האמורים, כוחם יפה, בתיאומים קלים, גם לגבי עבירות המבוצעות ת י נ  — ש
 על כלי שיט שאינו רשום במדינה והנמצא בים הטריטוריאלי שלה; מה גם שמדינת
 ישראל הינד, צד לאמנה הביךלאומית בדבר הים הטריטוריאלי והאזור הסמור מה־29
 לאפריל 1958 ״ וסעיף 19 לאמנה זו קובע הגבלות דומות, כאמור, להפעלת הסמכות

 הטריטוריאלית של המדינה ההוסית;
, ההגבלות הללו, בין אם הן נוגעות לעבירות המבוצעות בתיד כלי טיס ת י ש י ל  — ש
 ובין אם הן נוגעות לעבירות בתיד כלי שיט, מתיחםות לענין התחולה הטריטוריאלית
 של החוק הפלילי ומקומן בחלק הכללי של ספר החוקים הפלילי, בפרק הדן בתחולתו

 הטריטוריאלית של החוק הפלילי, כי בסמוד לכלל יפה שיימצא גם היוצא ממנו.
 לסיכום בנקודה זו, מדינת ישראל לא קיימה את התחייבויותיה לפי ההסכמים הבין־
 לאומיים שאליהם הצטרפה, בענין הגבלות ההפעלה של התחולה הטריטוריאלית של
 החוק הפלילי הישראלי—פרק ג׳ לפקודת החוק הפלילי, 1936— כאשר העבירה בוצעה
, לרבות המרחב ה נ י ד מ ח ה ט ש מ ב י א צ מ נ  בתוך כלי טיס או כלי שיט זרים ה

 האווירי או הים הטריטוריאלי שלה.
 2. לענין הגדרת הביטוי ״כלי טיס ישראלי״ (סעיף 1 לחוק), נראה לנו, כי ההכללה
 בפירוש ביטוי זה של כלי טיס שאינם רשומים במרשם כלי הטיס בישראל, אינה
 מתישבת עם כללי המשפט הבין־לאומי, לפיהם המבחן הבלעדי של לאומיות כלי טיס
2 קובעות במפורש  הינו מדינת רישומו. הרי הוראות סעיף 17 לאמנת שיקאגו— 1944 2
 כי ״מטוסים הם בעלי אזרחות המדינה שבהם הם רשומים״, ואילו סעיף 18 לאותה אמנה,
 הדן ב״כפ־לות רישום״ מורה באופן חד משמעי ש״מטוס לא יוכל להיות רשום רישום בר
; והוראות אלה מחייבות גם את מדינת ישראל, כצד לאמנה.  תוקף ביותר ממדינה אחת״
 פרט לכך, הרחבת המושג ״כלי טיס ישראלי״ מעבר למבחן זה עשויה להביא עמה
 כפיפות כפולה של הקברניט גם לחוק מדינת ישראל — על פי ההגדרה המורחבת הנ״ל —
 וגם לחוק מדינת הרישום — לפי הכללים הבין־ לאומיים — דבר שהינו מיותר כאשר
 החוקים חופפים, בלתי מתקבל על הדעת כאשר הם שונים, ובניגוד לעקרונות המשפט,

 21 כ׳׳א 410, כרך 12, עפ׳ 190. כדאי לציץ כי ההסדר באמנה זו דומה לפתרון שאומץ בצרפת
 ב־ Octobre28 1806 Avis du Conseil d'Etat du המתיחס לעבירות שבוצעו על ספינות

 זרות הנמצאות בים הטריטוריאלי, פתרון שאומץ לאתר מכן, במספר קודקסים בקונםיננט.
 ע ב״א 51, כרך 2, עמ׳ 157, בעמי 159.
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 כאשר לקברניט יכול שיהא לגמרי בלתי ידוע המבחן המקנה לכלי הטיס, לפי הדין
 הישראלי, גס לאומיות ישראלית. סעיף 18 לאמנת טוקיו וסעיף 5 לאמנת האג מרמזים
 גם הם על כך, שלצורך יישום הוראות האמנה, אין כלי טיס יכול להיות אלא בעל

 לאומיות אחת.
ם לפי בעלי י ד ר פ  3 אפונמ טוקיו מסדירה את נושא הסמכויות בשני פרקים נ

ות של מפקד כלי הטיס״ מזה, בפרק 3, ו״סמכויותיהן וחובותיהן של י  הסמכות—״סמכו
 מדינות״ מזה, בפרק 5. גם באמנת האג ישנן הוראות הקובעות פעולות חובה — בייחוד
 בסעיפים 6, 9 ו־11 — המצריכות הסדר תחיקתי מטעם כל מדינה בעלת האמנה. לעומת
 ואת, דן החוק בשני העניבים בנשימה אחת, בפרק ב׳ שכותרתו ״חובות וסמכויות של
ו כי המלה ״אחרים״  קברניט ושל אחרים״. תחילה — מקריאת הכותרת בלבד—סברנ
 מתיחםת לאנשי הצוות ולכל אדם אחר בכלי הטיס, הרשאים, לפי דרישת הקברניט או
 פנייתו ואף ללא זאת לנקוט אמצעי הגבל אשר הקברניט עצמו רשאי לנקוט בהם, התיחסות
 שלא היתד. הכרחית בלל; שכן, המדובר בפעולות סיוע לקברניט עצמו, לשם הגנה על
 בטיחות כלי הטיס או על בטיחותם של בני האדם או הרכוש שבו. אולם, במהרה,
 נוכחנו לדעת כי המלה ״אחרים״ נועדה להצביע על המדינה — ולעניננו מדינת ישראל —
 אשר רשויותיה צריכות להיות מוסמכות ומחוייבות לפעול לפי סידרה של נורמות
 שתשתלבנה בםידרת הנורמות הקובעות את סמכויותיו של הקברניט וחובותיו, כדי
 ליצור את מערכת הנורמות המתואמת והמושלמת, הדרושה לשמ מימוש מטרת החוק.
 אלא, לו היו הנורמות נפרדות, לפחות כפי שהן באמנת טוקיו, תוך התחשבות גס
 בהוראות המקבילות באמנת האג, היו הדברים ברורים יותר ואף מתואמים יותר, כפי
ו ן־לאומית—הי  שיסתבר להלן. פרט לכך, בתחיקה הארצית — לעומת התחיקה הבי
 מתבקשים ההפרדה והרכוז של ענין סמכות השיפוט וענין ההסגרה בפרק נפרד נוסף ».
 4. לענין סמכויות קברניט כלי הטיס, ברצוננו להתיחס לסמכותו להמשיך בנקיטת

 אמצעי ההגבל נגד אדם, גם מעבר למועד שבו כלי הטיס הפסיק להיות בטיסה.
 ענין זה מוסדר באמנת טוקיו בסעיף 7 פיסקה 1, שם קבועים החריגים לכלל, שלפיו
 אמצעי ההגבל חייבים להיפסק ברגע שבו כלי הטיס מפסיק לראשונה להיות בטיסה

 ונוחת. ההוראות המקבילות בודק כלולות גם כן בסעיף 7.
 לגבי הוראות אלה, יש לקבל בברכה את העובדה שנקבע ב מ פ ו ר ש כי הקברניט —
 מובן של כלי טיס ישראלי, שהרי אליו מופנות הנורמות של הדין הישראלי — יוסיף
 להמשיך באמצעי ההגבל שננקטו נגד אדם, מעבר למועד הנ״ל, כאשר אמצעים אלה
. ״ (סעיף 7(3) לחוק). חריג . . ל שרא  מיוערים ״לאפשר מסירתו לרשות המוסמכת בי
 זה הוא פועל יוצא טבעי לכך שכלי הטיס הישראלי, באשר הוא נמצא, הינו חלק משטח
נת ישראל וכל עבירה על פי הדין הישראלי, שבוצעה בתוך כלי הטיס, נופלת,  מדי
 ראשית כל, בסמכות מדינה זו. וידוע, כי אדם נתון ל״מסירה״ נחשד בעבירה חמורה.

 23 ניתן היה למיץ ולסווג את הוראות החוק לפי הנושאים הבאים כשלכל נושא פרק מיוחד:
: ׳ ; פרק ג ט י נ ר ב ק ת ה ו ב ו ח ת ו ו י ו כ מ : ס ; פרק ב׳ ת ו נ ש ר  פרק אי: פ
; ן י ש נ ו ע ת ו ו ר י ב : ע ׳ ; פרק ד ע ק ר ק ת ה ו י ו ש ת ר ו ב ו ח ת ו ו י ו כ מ  ס
. באשר ליחס הסידורי בין הפרקים ת ו נ ו : ש י ; פרק ו ט ו פ י ת ש ו כ מ : ס  פרק ה׳
 ד׳ ו־ה׳ המוצעים, ברור לנו כי ענין הסמכות כפוף לזה של העבירות ולא ההפך; לכן,

 הסמכות צריכה להיות מוסדרת אחרי קביעת העבירות.
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ן בסידרת ו ש א ר  בנקודה זו, ניתן לבוא רק בטענה אחת — מדוע אין חריג זה, ה
 החריגים הקבועים בסעיף 7 לחוק ״ י

 אולם, אין זה ברור מדוע הוסיף המחוקק, באותו סעיף 7(3) לחוק, את המלים ״או
 לרשות המוסמכת במדינת הרישום״; שכן, ממה נפשך: או שמדינת הרישום היא מדינת
 ישראל עצמה, כי אז תוספת זו היא מיותרת, ואילו אס מדינת הרישום היא מדינה אחרת,
 כי אז מנין הכוח ואף הענין למחוקק הישראלי לקבוע סמכויות לקברניט של כלי טיס

 שאינו ישראלי ז
 5. סעיף 7 פיסקה 1(א) לאמנת צוקיו קובע כי אמצעי ההגבל יימשכו כאשר מקום
ה בעלת האמנה ורשויותיה מסרבות נ י א  הנחיתה של כלי הטיס נמצא בשטת מדינה ש
 להתיר הורדתו של אדם הנמצא בתנאי הגבל. לעומת קביעה זו, מורה ההוראה שבסעיף
 7(1) לחוק, כי אותם אמצעים יימשכו כאשר ״הרשות המוסמכת שבה נחת כלי הטיס
״ ; . . ה. די  מסרבת לבקשת הקברניט להתיר הורדת האדם לשטח אותה מדינה או לקבלו לי
 עולה מכאן כי החוק הישראלי איבו מבחין בין מדינה שאינה בעלת האמנה ומדינה
 שהינה בעלת האמנה ויוצא מן ההנחה — ובצדק — כי יכול גם לקרות שמדינה שהיא
ה לא תקיים את החובה המוטלת עליה לפי האמנה להתיר את הורדתו נ מ א ת ה ל ע  ב
 של אדם הנתון בהגבל. גם במקרה זה יש להםמיד את הקברניט להמשיך באמצעי

 ההגבל, שכן זה מצב שאין בו מוצא אחר.
 לענין זה, לא למותר לציין כי סעיף 7 פיסקה 1(א) לאמנת טוקיו מבחין בין אדם
 שגורלו להיות ״מורד״ לבין אדם שגורלו להיות ״נמסר״. במקרה שהאדם נתון למסירה,
 אמצעי ההגבל יימשכו מכל מקום, כדי לאפשר את המסירה לרשויות המוסמכות; לעומת
 זאת, הורדת אדם אפשרית בכל שסח ואמצעי ההגבל יימשכו רק כאשר רשות מדינת
 הנחיתה — אפילו היא צד לאמנה—מסרבת להרשות את ההורדה. סעיף 7(1) לחוק

 אינו מבחין אבחנה זו.
ו ללא נ י  אבל, אם כבר סעיף 7(1) לחוק מכסה את שתי ההיפותיזוח גם יחד—דהי
י אז מה הטעם לשוב כ — ו א  נפקא מינה אם מדינת הנחיתה הינה צד לאמנה ואם ל
 בסעיף 7(2) לחוק לאחת מאותן היפותיזות ולקבוע כי אמצעי ההגבל יימשכו כאשר
ה נ י , והרשות המוסמכת בה א ה נ מ א ד ל ה צ נ י  ״המדינה שבה נחת כלי הטיס א
״ ? (ההדגשות שלנו). אם המטרה היתד. ה ד י ת להוריד את האדם או למסרו ל ש ר ו  ד
ד למקרה שבו מקום הנחיתה מצוי במדינה שאינה בעלת האמנה, ח ו י ן מ י  ליצור ד
ת טיקיו ן מדוע יספיק שמדינת מקום מ  כי אז מה הטעם לסטות בנקודה זו מהוראות א
ב לכך, ר ס ת  הנחיתה לא תדרוש להוריד את האדם, או למסרו לידיה ואין צורך ש
 על מנת שאמצעי ההגבל יימשכו ? הרי רב ההבדל בין ״לסרב״ לבין ״לא לדרוש״,
 מבחינת ההשלכה על סמכויות הקברניט. בעוד שסירוב יוצר מצב אשר המוצא היחיד
 ממנו הוא להמשיך באמצעי ההגבל, הרי שמדינת מקום הנחיתה יכולה שלא לדרוש

 גם כאשר לא היתד. מסרבת לפנייתו של הקברניט.

 24 שכן, סדר החריגים יכול לשמש גם הנחיה לגבי יחם העדיפויות שביניהם. מבחינה זו,
 מיקום החריג האחרון— כאשר ״האדם מסכים להמשיך להישאר עצור בכלי הטיס״ (סעיף
 ל(4) לחוק) — הינו בוודאי מוצדק; אמצעי ההגבל יימשכו מסיבה זו, רק כאשר אין
 הקברניט חייב להפסיקם, או כאשר הוא סבור שיש להמשיך בהם בגלל אחת הסיבות

 הנותרות אף בהעדר הסכמתו של העצור.
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 6. סעיף 7(1) לחוק מוסיף למקרה הנ״ל גם את המקרה שבו ״המדינה שבה נחת
. מסכימה לבקשת הקברניט להשאיר את האדם בכלי הטיס״; אין הוראה . . ס י ט  כלי ה
 בגון זו באמנת טוקיו ובספק אם היא נחוצה. הרי, לפי הקונצפציה שביסוד אמנה זו,
א ל ו — ה ב ו ת סמכות הקברניט להחזיק אדם בהגבל ואילו במקביל נוצרה ח ל ב ג ו  מ
 זכות—לכל מדינה בעלת האמנה לקבל אדם נתון במצב זה (סעיף 12 ו־13 לאמנת
 טוקיו). יוצא מכאן, כי הקברניט יהא רשאי להמשיך באמצעי ההגבל, מעבר למגבלות
 סמכותו הרגילה, רק כאשר כלי הטיס נוחת במדינה אשר איננה בעלת האמנה והיא
 מסרבת להרשות את הורדת האדם, או במדינה בעלת האמנה, המסרבת לקיים את
 התחייבויותיה לפיה; כלומר, כאשר אץ ברירה אחרת. לכן, שום הסכם בין קברניט
נת ישראל לבין קברניט  כלי טיס ישראלי לבין רשומת מדינה אחרת, או בין רשויות מדי
ל להצמית ט  כלי טיס שאינו ישראלי, לענץ המשך ההחזקה של אדם בתנאי הגבל, אינו י
 בסיס נוסף של סמכות להמשיך באמצעי ההגבל מעבר למגבלות שנקבעו במפורש
 באמנה; הסיפא של סעיף 7(1) לחוק הינד, הן בבחינת סטיה מהוראות האמנה והן
 בבחינת הוראה מיותרת. מכל מקום, היא עשויה להוליד פגיעות חמורות בחופש הפרט.
 כל תכלית המשפט הבין־לאומי והתחיקות המוניציפאליות, בענץ זה, היא ליצור את
, על הבטיחות ת ח ה א נ ו ע ב ת ו ע  המסגרת הנורמטיבית המתואמת לשם ההגנה, ב
 של כלי הטיס בטיסה, בני האדם, והרכוש הנמצאים בהם וכן על חירויות היסוד של האדם.
 7. סעיף 10 לחוק קובע את סדרי ההודעה על הורדת אדם הנתון בהגבל, או על
 מסירתו, כשאין מבחינים די הצורך בין ״הורדה״ ו״מםירה״. כאמור, בהבדל למטרת
 ההורדה (סעיף 8(א) לחוק), אדם עשוי להיות נתון למסירה, כאשר הוא חשוד בביצוע —
 בכלי הטיס—של עבירה חמורה לפי דין מדינת הרישום של כלי הטיס (סעיף 9(א)
 לחוק). אם לגבי ההורדה מספיקה הודעה בלבד עם פירוט הטעמים לכך, לגבי המסירה
 יש להמציא גם את הראיות והנהוגים הנמצאים ברשות הקברניט על העבירה שבביצועה
 נחשד האדם שנמסר. הבחנה זו באת לידי ביטוי בהוראות הסעיפים 8(2) ו־9(3)

 לאמנת טוקיו.
 אולם, בחוק אץ כל הבהרה תוך הבחנה כגון זו. דבר זה יכול להביא למצבים בלתי
, במידה שבה הוראות החוק מופנות אל קברניט ת י ש א  רצויים משתי נקודות מבט. ר
 כלי הטיס הישראלי, הוא עשוי להגיע לידי קונפליקט עם רשות המדינה הזרה אשר
 לה הוא ירצה למסור את החשוד. הרשות ההיא תבקש הוכחות כאמור והקברביט יטען
, במידה שבה הוראות החוק ת י נ  כי, לפי החוק שלו, אין הוא חייב להמציא הוכחות. ש
 מופנות אל רשויות ״הקרקע״ של מדינת ישראל, אותן רשויות לא תראנה את עצמן
 מוסמכות לדרוש הוכחות כאמור, כאשר קברניט כלי טיס זר ימסור להן אדם שביצע

 עבירה פלילית חמורה.
 8. הערה אחרונה זו מוליכה אותנו לסמכויות המדינה וחובותיה, אשר היו מטיבים

 לעשות לו הקדישו להן פרק נפרד, כאמור.
 בפרק ב׳ לחוק, נמצא הוראות ביחס לסמכויות וחובות כאלה:

 בסעיף 9(ב)—הקובע כי ״מי שנמסר״ בישראל חובה לנהוג כלפיו לפי הדינים
 בעניני מעצר והסגרה;

 —בסעיף 13— המוסיף כללים מיוחדים — לעומת הכללים הרגילים לפי חוק ההסגרה
 תשי״ד—1954— לענין הסגרת ״מי שנמסר בישראל״ כאמור;
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 — בסעיף 12—הקובע חובות כלפי אדם ״שהורד או במסר״ בישראל, באשר למתן
 האפשרות להמשיך במסעו;

 — בסעיף 14— המבהיר את סמכויות המדינה לעבין גירוש אדם ש״במסר או הורד
 בישראל״.

 מבלי להתיחם, בשלב זה, לעצם תוכן ההוראות האמורות, יש לציין כי אמנות טוקיו
 והאג קובעות גם חובות אחרות, אשר כל מדינה בעלת האמנות חייבת לקלוט אותן

 בתחיקה המוניציפאלית.
 אמנם, הוענקה הרשות לשר התחבורה ושר המשפטים ״להתקין תקנות בכל ענין
 הנוגע לביצועו [של החוק]״ (סעיף 26 לחוק), וניתן להניח כי החובות שלא מצאו
 את ביטויין בחוק עצמו תיקבענה באותן תקנות. אולם, בין החובות האמורות, יש כאלה
 אשר הן יותר מדי בסיסיות ועליהן למצוא ביטוי מפורש בחוק עצמו, ביחד עם יתר

 החובות אשר החוק דווקא מתיחס אליהן. נעמוד להלן עליהן במלים ספורות.
 9. כך, אין כל זכר לרעיון הבסיסי שבאבזנת טוקיו, לפיו כל מדינה בעלת אמנה זו
ת להרשות לקברביט כלי טיס רשום במדינה אחרת בעלת האמנה, להוריד אדם ב י י  ח
 הגתון בהגבל או למסור אותו, לפי הבסיבות (הסעיפים 12 ו־13 פיסקה 1 לאמנת טוקיו).
 פרק הסמכויות והחובות האמורות היה צריך לפתוח בחובה זו, המוטלת גם על מדינת
, כשהמדובר בכלי סיס ל א ר ש י ת ב י ט ר ק נ ו ק ת ה ו ש ר  ישראל, תוך נקיבת ה

ה אחרת בעלת האמנה, הנוחת בשטח ישראלי. נ י ד  של מ
ר לרשות המוסמכת ס מ נ  10. היה רצוי לקבוע, כאמור, כי במקרה של אדם ש

 במדינת ישראל, תבקש רשות זו שיומצאו לה גם הראיות לגבי העבירה שבוצעה.
 11. סעיף 9(ב) לחוק קובע, כאמור, כי מי שנמסר בידי רשות מדינת ישראל ״יחולו
 עליו הדינים החלים בישראל בעניני מעצר והסגרה, הכל לפי הענין״. אולם, מדינת
 ישראל התחייבה מכוח אמנת טוקיו גם לדברים נוספים, שהיה צורך לתת להם תוקף

 פנימי בחוק דווקא.
 כך, אם הוצא צו מעצר נגד האדם שנמסר, על המדינה להודיע על המעצר ועל
 הנסיבות המצדיקות אותו, למדינת הרישום של כלי הטיס בו בוצעה העבירה, למדינה
,  שהעצור הוא אזרהה וכן, לפי הנסיבות, למדינות מעונינות אחרות; התחייבות תמה
 כאשר מדובר באדם שנעצר עקב חשד בעבירה של פיראטיות אווירית, נובעת מסעיף 6
 לאמנת האג, הקובע גם את החובה להודיע אם המדינה מתכוונת להפעיל את סמכות
 השיפוט שלה לגבי אותת עבירה. כן, חייבת המדינה, במקרה כגון זה, לאפשר לעצור
 לבוא במגע עם הנציג המוסמך הקרוב ביותר של המדינה שהוא אזרחה (סעיף 13
נת ישראל לדווח לארגון  פיסקאות 3 ו־4 לאמנת טוקיו). בנוסף לכד, התחייבה מדי
 התעופה האזרחית הבין־לאומי על כל מקרה שבו נתפס בשטח המדינה אדם חשוד
 בעבירה של שוד אווירי, על נסיבות העבירה ועל ההליכים הפליליים או הליכי ההסגרה

 שננקטו (סעיף 1 לאמנת האג).
נת ישראל  בחוק, אין כל זכר לחובות אלה וכתוצאה מכך אין גם כל זכר לרשויות מדי
 אשר עליהן מוטלות אותן חובות. ואין לנו ההרגשה שהמדובר בענין שניתן להסדירו

 בתקנות אדמיניםטראטיביות בלבד.
 12. סעיף 12 לחוק מעניק ״חסינות״ לאדם שהורד או שנמסר בישראל, בפני עיכוב

 יציאתו משטח המדינה. לענין זה כמה הרהורים והערות.
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, מסופקנו אם המושג ״חסינות״ הולם את המצב שאליו מתיחס סעיף 12 ת י ש א  ר
 האמור. החסינות היא פריבילגיה שניתנת לאדם, כאשר, בנסיבות העניו, הוא נתון
. ואם כך הדבר, במה מתבטאת החסינות המוענקת ל  לנקיטת צעדים נגדו לפי הדין הרג
 לאדם שאץ מקום לנקיטת הליכים פליליים או הליכי הסגרה נגדו הרוצה להמשיך
 במסעו, כאשר המדינה איננה מעכבת את יציאתו מן הארץ. הרי, במקרה שנוכחותו של
 האדם דרושה לצרכי הליכים פליליים או הליכי הסגרה, קובע סעיף 12(1) להוק כי
 תעוכב יציאתו דווקא; ואם כן, מה הועילו חכמים בתקנתם ? סעיף 15 פיסקה 1 לאמנת
ה על ב ו  טוקיו וסעיף 9 פיסקה 2 לאמנת האנ קובעים כי, במקרים אלה, מוטלת ח
 מדינה לאפשר את מבוקשו של האדם אשר הורד או נמסר למדינה או ירד מכלי טיס
 נשדד, ואין נוכחותו דרושה לצורך הליכים פליליים או הליכי הסגרה; ואילו באשר
ץ כל סיבה, הכרוכה בהליכים כאמור, לעכב את יציאתו מישראל —  לאותו אדם—אשר א

ת ולא חסינות או ענץ שבחסד. י ר ט נ מ ל ת א ו כ  זוהי ז
, מה הטעם של התניית ה״חסיבות״ הזאת ביציאה מישראל תוך זמן סביר ת י נ  ש
 לאחר שניתנה לאדם האפשרות לעשות כן (סעיף 12(2) לחוק) ז ואם הוא איבו עושה
 כך, מעכבים אותו ז לכמה זמן ועל סמך מה ן שהרי, אם הוא אינו אזרח המדינה ואץ
 לו כל זיקה למדינה, מדוע לעכב אותו, כאשר הדעת נותנת שצריך לגרש אותו ו
ץ סעיף 12 לחוק מבחין כלל, לענין זה, הבחנות בהתאם לזיקתו של האדם  הלא א
ץ מקום לכל הליכים נגדו כאמור, אץ גם לשכוח שהמדובר במקרים שבהם א  למדינה, ו

 ואילו סעיף 14 פיסקה 1 לאמנת טוקיו מבחין יפה מבחינה זו,
, סעיף 12 לחוק פוחח במלים ״מי שהורד מכלי טיס בישראל או נמסר ת י ש י ל  ש
, ללא כל הבחנה באשר ללאומיות כלי הטיס, כאשר, ״ . . . ה  בישראל מכוח חוק ז
 לדעתנו, מתבקשת בתחיקה המוניציפאלית דווקא גישה נבדלת לענץ, לפי מבחן זה.
 בנתה הוראה זו תוף התיחסות לפיסקה (1) לסעיף 12, בה בקבע כי מותר עיכובו של
 אדם במידה שנוכחותו דרושה לצרכי הליכים פליליים או הליכי הסגרה, ללא כל הגבלה

 בנוגע לסוג העבירות ולזמן ביצוען, אשר לגביהן יש לפתוח באותם הליכים.
, לפני ההוצאה ממנו, כי אז הוא נמצא, מרצונו  אם האדם נמצא בכלי טיס י ש ר א ל י
ל לא א ר ש י נת ישראל, כך שההורדה, המסירה או הירידה ב  החופשי, בשטח מדי
ץ מקום לכל סייג באשר להפעלת  הביאו עמן כל שינוי לגביו מבחינה זו, ומשום כך, א
 דיני מדינת ישראל כלפיו, אם אמנם יש עילה לכך, כולל עיכובו לצרכי הליכים

 פליליים או של הסגרה, גם בשל עבירות שעבר לפני עלייתו לכלי הטיס.
י כי אז המצב ל א ר ש ו י נ י א  אולם, היה ואדם הורד, נמסר או ירד מכלי טיס ש

 המשפטי באשר הזכות לעכב אותו משתנה.
 במקרה כגון זה, יש לנקוט לשון שאיננה משתמעת לשתי פנים. אם המדובר בהלי
dclicta juris כים—פליליים או של הסגרה — הכרוכים בביצוע עבירות מן הסוג של 
 gentium אשר לגביהן תופס הכלל של lex loci dcprehensbnis, כי אז אץ כל מניעה
 לעכב את האדם; הרי המבחן הקובע את סמכות המדינה לטפל באותו אדם הוא מבחן

 מקום תפיסתו ואין נפקא מינה באיזו דרך נפל בידי רשויות המדינה.
 לעומת זאת, אם ההליכים מתיחסים לעבירה שאינה מן הסוג האמור וסמכות המדינה
 לספל בעבריין היתה מותנית בהשגת הסגרתו או בהימצאותו בשטח המדינה מרצונו
 הוא, ספק אם העובדה שאדם הורד, נמסר או ירד, בעל כורחו, מכלי טיס שאיננו
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 ישראלי בישראל—שכן אהדת לא היתד, רגלו דורכת על שטחה— יכולה להצמיח
 סמכות כאמור למדינה «.

 מובן כי, אם המדובר בעבירות שבוצעו על ידי אדם לאחר שהורד, נמסר או ירד בשטח
 המדינה, אין לחלוק על סמכותה לטפל בו. כמו כן, סמכות זו מוענקת למדינה לבבי
 העבירות שנעברו בכלי הטיס (סעיף 2(5) לחוק), כאשר האדם הוצא מכלי טיס שאינו

 ישראלי לשטח ישראל לפי סעיפים 8 או 9 לחוק.
 אמנם, ניתן לגרוס כי הנוסחה ״נוכחותו של האדם שהורד או נמסר בישראל לצרכי
 הליכים פליליים או הליכי הסגרה״ (סעיף 12(1) לחוק)— בכפוף להבהרה, המתחייבת
נה די נוחר״  לדעתנו, כי המדובר בהורדה או מסירה מכלי טיס שאינו ישראלי—הי
 ביתן לגרום כי ההוראה הכלולה בנוסחה זו איננה יוצרת כלל סמכות לספל באדם,
 אלא שהמדינה תעכב אותו כאשר סמכות זו קיימת מכוח בורמות משפטיות אחרות.
 אולם, אין הדבר ברור די הצורר ועל כל פנים, ניסוח זה היה מעון הבהרה מפורשת, הן
ו ע  בנוגע לסוג העבירות נגד משפט העמים, כאמור, והן באשר למקרה בו האדם א

 יוצא את הארץ ואיננו גם בר גירוש.
ת ישראל ע ד מ  13. יש לקדם בברכה את הפירצה שנוצרה על ידי החוק בכך ש
 מוסמכת להסגיר את האדם שנמסר לה, על יסוד הדדיות בלבד ולאו דווקא אם קיים הסכם
נת ישראל לבין מדינת הרישום של כלי הטיס, המבקשת את ההסגרה  הסגרה בין מדי
 (סעיף 13 (א) לחוק). יש רק לתמוה על כך שדרך זו פתוחה רק למדינת הרישום ולא גם
 למדינה אחרת. אולם, ניתן להציג שאלה נוספת המרחיקה לכת עוד יותר: אם הדבר
 מתקבל על הדעת לגבי עבירות שבוצעו בכלי טיס, מה הטעם שבכלל לא תספיק

 הדדיות גם לגבי עבירות אחרות שבוצעו על הקרקע או בכל מקום אתר ז

ק ו ח ת על פי ה ו י פ י צ פ ס ת ה ו ר י ב ע  jv ה

 מבחינת הדין הפלילי הםובסטנטיבי, הוראות בעלות משמעות מיוחדת הן אלה הכלולות
 בסעיפים 17—20 לחוק, אשר מגדירים את העבירות של ״שוד אווירי״, ״חבלה ואיום״
 ו״מעצר שוא״, וכן אחדות מן הצורות הנגזרות מאות: עבירות. נתיחם במלים ספורות

 למכלול הוראות אלה.
 א. ״שוד אווירי״. ^"hijacking article" באמנת טוקיו—סעיף 11— לא התכוון
 כלל להגדיר את העבירה של ״שוד אווירי״ ואיננו מתיחס אליו בבחינת עבירה, כאמור;
 הוא קובע רק את חובת המריבות בעלות האמנה לנקוט בכל האמצעים, כדי להחזיר את
ת, מקום שנתפס או שהשתלטו  השליטה למפקד החוקי של כלי הטיס, או לשומרה בי
 עליו שלא כדין, וכן להתיר לכלי, על ציוותו, נוסעיו, מטענו וכבודתו להמשיך במסע
 בהקדם האפשרי. ^•*hyacking article,, הפלילי נמצא בסעיף 1 לאמנת האב, וכדאי

 להשוות עם תכנו את הסעיף 17 לחוק.
 1. מבחינה זו, יש לזקוף לזכותו של המחוקק הישראלי כמה דברים, בעלי חשיבות

 מיוחדת מבחינת הגדרת העבירה.

 25 הגבלת סמכות השיפוט של המדינה רק לגבי עבירות אשר בגללן הושגה הסגרת העברית
 ולגבי העבירות שביצע לאתר מכן, מבוססת על אותו עקרון (ראד, סעיף 17 לחוק ההסגרה,

 תשי״ד—1954).
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 § 1. ראוי לציין כי המחוקק הישראלי לא היתנה את התהוות העבירה של ״שוד
 אווירי״ או הבםיון לביצועה בהימצאות העושה בשעת הביצוע בתה־ כלי מיס בטיסה,
 אובייקט העבירה, בהבדל מהוראות סעיף 1(א) לאמנת האג, הקובעות כי זוהי עובדה
 רלונטית לשם היווצרות העבירה; שכן, ביתן לתאר תפיסת כלי סיס שתתבצע גם על
; על כל פנים, ביתן לבצע בסיון לכד על ידי פעולות י  ידי פעולות מחוץ לאותו כל

 כגון אלה.
 § ב כן, אין המחוקק הישראלי מתנה את היווצרות האחריות הפלילית של השותף

 לדבר שוד אווירי בהימצאותו ביחד עם המבצע העיקרי באותו כלי טיס, בשעת ביצוע
 או הנסיון לבצע את המעשה, כפי שהדבר נדרש על פי סעיף 1(ב) לאמנה האמורה;
 שכן, ייתכנו מעשי שותפות לעבירה זו, שייעשו דווקא על ידי אדם שאינו נמצא ביחד

 עם המבצע בתוך כלי הטיס.
 § 3 יש גם לזקוף לזכותו של המחוקק הישראלי את הדבר שלא הגביל את ביצוע
 העבירה בשימוש בכוח, באיום של שימוש בכוח בלבד או בכל דרך אחרת של הפחדה,
; שכן, ניתן לעבור את העבירה או לנסות את ביצועה  כאמור בסעיף 1(א) לאמנת האג

 גם באלימות, באיום של שימוש בה רכך באמצעי מרמת
 ן 4. כן, לא הגביל המחוקק הישראלי את התהוות העבירה בהימצאות כלי הטיס
 בטיסה שבה, מקום ההמראה או מקום הבחיתה הממשית » נמצא מחוץ לשטח מדינת
 הרישום שלו, כאמור בסעיף 3 םיםקה 3 לאמנת האב. הרחבה זו מוצדקת בתכלית
 מבחינת הדין המוביציפאלי; שכן, כשם שתיתכן עבירה של ״שוד אווירי׳׳ כלפי כלי
 טיס הרשום במדינה פלונית, אולם המקיים טיסה פנימית במדינה אחרת, או טיסה בין־
 לאומית בין שתי מדינות אחרות, כך גם, ניתן, בהחלט, לתאר שוד אווירי כלפי כלי
 טיס הנמצא בטיסה פנימית במדינת הרישום; במקרה בגון זה, העיקר הוא עצם התפיסה
 של כלי הטיס או ההשתלטות עליו, שלא כדין. מטרת המעשה יכולה להיות לאו דווקא
 הבאת כלי הטיס אל מעבר לגבול המדינה. אמנם, אין זה ״שוד אווירי״ הנוגע ליחסים
 בין־לאומיים; אולם, מבחינת הדין המוניציפאלי, היטיב לעשות המחוקק הישראלי כאשר

 הרחיב את הגדרת השוד האמור גם למקרים כאלה.
 .ב אולם, פרט לשיפורים אלה, נמצא, לדעתנו, בהגדרה האמורה גם כמה נקודות

ת: מדוע הוצמדה הדרישה ״שלא כדין״  תורפת. כך, ביתן להציג את השאלות הבאו
 ל״השתלטות״ בלבד, ולא גם ל״תפיסה״, בו בזמן, שבסעיף 1(א) לאמנת האג הדרישה
 האמורה משותפת לשתי צורות הביצוע של השוד האווירי ז מדוע הגביל את עצמו
 המחוקק הישראלי לענין התפיסה ברשימה סגורה של דרכי ביצוע, ולא בקט לשון של
 הדגמת דרכי הביצוע לגבי התפיסה וההשתלטות כאחד ז הרי האופי ״שלא כדין״
 m־modus cperandi של שתי צורות הביצוע הם קמי אופי משותפים; ואילו לפי
 ניסוח סעיף 17(1) לחוק, ההשתלטות די שתהא ״שלא כדין״, בעוד שהתפיסה צריכה
ן!* מדוע הגביל ד שתהא גם שלא כדי ד  להתבצע בכוח, אלימות או מרמה, ואין צ
. . . ס פ התו ת עצמו המחוקק לאספקטים ה״רגעיים״ של העבירה המבוטאים בפעלים ״  א
"exercises control" או המשתלט״, ולא הוסיף את האספקט הבמשר שלה, המבוטא בצירוף 

 the place of actual landing" 26" — פירושו המקום שבו עומד כלי הטיס לנחות עקב
 מעשה החשיפה, בהבדל ממקום הנחיתה הסדיר לולא היה בא מעשה זה.
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 (המקיים את השליטה), כפי שהדבר נאמר בסעיף 1(א) לאמנת האג ז אם הלשון ״לקייס
 את השליטה״ איננה מכסה את המצב שבו כלי הטיס מוחזק שלא כדין באיזשהו מקום,
 לאחר הנחיתה, ניתן היה להוסיף גם את ההנחה הזאת, כדי להגיע להגדרה במשפט אחד,
: ״כל אדם אשר, שלא כדין ובכוח, באלימות, באיום להפעיל כוח או אלימות,  כדלקמן
 באמצעי מרמה או בכל דרך אחרת תופס כלי טיס, מקיים את השליטה עליו או מחזיק בו
. « ׳ ׳ . . . ו נ י ד  ביודעו כי נתפס או השתלטו עליו כאמור, מתחייב בעבירה של שוד אווירי ו
 הגדרה כגון זו היתה גם מיתרת את סעיף 17(2) לחוק, אשר מיותר בלאו הכי, בכל
 הנוגע להשתתפות בהפעלת כלי הטיס, שליטתו או החזקתו; שכן, אדם השותף לכל

 מעשה של שוד אווירי, יתן את הדין לפי דיני השותפות.
 פרט לכך, הצירוף ״המשתתף מרצונו״, עשוי להצמיח פירושים שלא התכוונו אליהם
 באשר למשמעות המלה ״מרצונו״. הרי המושג ״רציה״, לפי משמעותו הטכנית המקובלת,
נים; לפי פירוש זה, התנהגותו  פירושו התנהגות תוך יכולת בחירה בין קווי התנהגות שו
coacta voluntas,  של אדם הפועל תוך ״הכרח״ עדיין נחשבת כהתנהגות תוך ״רציה״»:
 sed voluntas ¡ שכן, היתה בידו של אותו אדם הברירה ליטול את הסיכון על עצמו.
 האם, התכוון המחוקק לשלול, במקרה של שוד אווירי, את הגנת ההכרח לסי סעיף 17

 לפקודת החוק הפלילי, 1936» ז
ד: הסיפא של סעיף 17(2) לחוק כוללת היפותיזה אשר, לדעתנו, עו  אולם, זאת ו
. . . ו דע ו י . ב . . ס י  קשה לפענח אותה. המדובר באדם ״המשתתף מרצונו בהפעלת כלי ט
. ״ . . . ו י ל ם את השליטה בכלי טיס אחר שנתפס או השתלטו ע י  כי באמצעותו מפעל
ם לי  לא זו בלבד שבמידה והכוונה היא למעשי שותפות, מספיקים כללי השותפות הרג
 כדי לבסס עליהם את האחריות הפלילית, אלא גם המצב המעשי עצמו שאליו מתיחםים

 אינו ברור.
 ב. ״חבלה ואיום״. לענין עבירת זו יש לציץ כי החוק מחדש מכמה בחינות, הן
 לעומת הנורמות של המשפט הפלילי הבין־לאומי הנוגעות לעניני תעופה, והן לעומת

 הנורמות של המשפט הפלילי הארצי, הקודם לחוק.
 לעומת המשפט הבין־לאומי האמור, החידוש מתבטא בכך שאין משפט זה עוסק
י ב ג ל ו ו ת ס י ת ט ע ש , ב ט י ט י ה ל ך כ ו ת  כלל, אלא במה שעשוי להתרחש ב
, בו בזמן שסעיף 18 לחוק מגדיר כעבירה כל מעשה מכוון לסכן ו י ל ה ע ט י ל ש  ה
 כלי טיס או אדם או רכוש המצויים בו, או כל איום במעשה בגון זה, ללא כל קשר
 לענין השליטה על כלי הטיס ואין נפקא מינה אם המעשה מתבצע בו או מחוצה לו —
. למעשה, המתבר בעבירה אשר המשפט הבין־לאומי לא דן ״ ה פ ו ע ת  כולל שדה ה

 בה כלל.
 לעומת הדין המוניציפאלי, החידוש מתבטא בעונש החמור יותר מהעונש הצפוי על

 27 שמרתי על היסוד ״שלא כדיך, כדי שלא ליצור את הרושם כי כל המקיים שליטה על
 כלי טיס הי נו בחזקת עבריין, אלא שעומדת לו הגנת הצידוק כאשר מעשיו נעשו כדין. במלים

 אחרות, הענין הוא של יסוד העבירה ולא של הגנה בפני אחריות פלילית.
 28 ע׳׳פ 118/53 מדלכרומ נ. הייוה״מ, ו׳ פד׳׳י, 318,281.

 29 הגבלה זו איננה סבירה אף מבחינת האינטרסים של חברות התעופה בלבד, המאוגדות
 באירגון הבין־לאומי לתעופה אזרחית.

 30 לפי הגדרת המונח ״מצוי בכלי טיס׳׳, שבסעיף 1 לחוק.
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 חבלה או איום לסי ההוראות הרגילות ובכך שבית המשפט בישראל יהא מוסמך לדון
נת ישראל ללא כל הבחנה, בין אם העבירה בוצעה  בעבירות אלה ולהחיל את דיני מדי
ה ק  בשטח המדינה או מחוצה לה, בין אם יש או אץ לאובייקט הנפגע בעבירה ד
 למדינה ובין אם העבירה הינה או איננה בעלת אופי טרוריסטי. המחוקק דימה דימוי
 מוחלט את מעשי החבלה והאיום כאמור, לעבירה של שוד אווירי. אולם, לענין זה,
 של התחולה האקסטרא־טריטוריאלית של החוק הישראלי לגבי המעשים שהוגדרו כעבי

 רות לפי החוק, נדון להלן תוך התייחסות לכל העבירות הללו ביחד.
 ג. העכירה של ״מעצר שוא״. לענץ עבירה זו יש לציץ כי הוראות סעיף 19 (א)
 לחוק, המגדירות אותה והקובעות את העונש הצפוי עבור ביצועה, הן בבחינת הוראות
 מיוחדות לעומת הוראת סעיף 262 לס.ח.פ., 1936, הקובעת את העבירה הרגילה של
 ״מאסר שוא״. הייחוד מתבטא בשלושה מישורים. ראשית כל, הוראות סעיף 19 (א) לחוק
 מגדירות את העבירה כעבירה קורלאטיבית לעבירה אחר!/ כלומר כעבירה אשר היווצ
 רותה תלויה בהימצאות קרבן העבירה, בשעת ביצועה, בכלי טיס שבו נעברה קודם לכן,
 עבירה של ״שוד אווירי״ או של ״חבלה ואיום״; פרט לכך, מידת העונש הצפוי בעבור
 ביצוע העבירה הינד. שונה מן העובש המגיע על פי ההוראה הרגילה: ובנוסף לכל,
 נקבעה לגבי העבירה המיוחדת האמורה סמכות שיפוט אקסטרא־ טריטוריאלית בעלת אופ־

 עיקרי, ללא כל הגבלה. על אספקט אחרון זה נתעכב להלן ביתר פירוט.
 סעיף 19(ב) לחוק, קובע שני סייגים בפני אחריות פלילית בשל העבירה של ״מעצר
, כאשר המעצר בוצע על פי ד ח א  שוא״ על פי ס״ק (א) לאותו סעיף. הסייג ה
, כאשר המעצר היה על עבירה לפי פרק ג׳ ר ח א  סמכויות שהוענקו בחיקוק והסייג ה
 לחוק. אם הסייג ה״אחד״ הינו מיותר, שכן, אין ספק כי מעצר מבוסם על חיקוק אינו
 יכול להוות בעת ובעונה אחת עבירה פלילית, מה לענץ הסייג ה״אחר״ ? כלום ה״אחר״
 אינו צריך להיות מבוסס על חיקוק, הן מבחינת הסמכויות והן מבחינת פרק הזמן שניתן

 להחזיק באדם במעצר ז האם ייתכן דבר כזה ?
ד קביעת העונשץ. כידוע, קבלת החוק התעכבה בגלל ההתלבטויות, בעיקר, י  ד. ד
 סביב לשאלה אם ראוי לקבוע עונש מות על העבירה של שוד אווירי. לאחר שנפלה
 ההכרעה לשלילה, הוחלט כי דינה של כל אחת משלוש העבירות—״שור אווירי״,
, כאשר המעשה ״ ד ב ל ם ב ל ו ר ע ס א מ  ״חבלה ואיום״ ו״מעצר שוא״ — יהא ״
ר ס א מ  גרם גם למותו של אדם; ביתר המקרים יהא דינה של העבירה הראשונה — ״
 ת י ש י ל ש ״ ושל ה ה נ ם ש י ר ש ר ע ס א מ ״ — ה י נ ש , של העבירה ה ״ ם ל ו  ע
. העונש הראשון והאחרון נקבעו בצורה חד ״ ה נ ה ש ר ש ש ע מ ר ח ס א  ״ מ
ת; ידוע וברור לכל, כי ״מאסר עולם בלבד״ פירושו הבלעדי הינו מאסר עולם  משמעי
; כן, ידוע וברור כי ״מאסר חמש עשרה שנה״, פירוש הדבר ״כל עונש אשר ה ב ו  ח
 איבו עולה על העונש״ הזה, כאמור בסעיף 1 לחוק דיני העונשין (דרכי ענישה) !נוסח
 משולב!, תש״ל—1970. אולם, מה משמעות ההבחבה בין ה״מאסר עולם״ על ״שוד
 אווירי׳/ לבץ ״מאסר עשרים שנה״ על ״חבלה ואיום״, לאור הוראת סעיף 7 לאותו חוק,
 הקובעת כי ״עבירה שדינה מאסר עולם ולא בקבע שהוא עונש חובה, תקופת המאסר
 שיטיל בית המשפט לא תעלה על עשרים שנה״ ו אם ״מאסר עולם״ ו״מאסר עשרים
 שנה״ הם היינו־הך מבחינת הביטוי הנורמטיבי של חומרת העבירה שלה הוצמד כל אחד
 מן המונחים הללו, כי אז מדוע להיזקק לפיקציה לשונית ולא להשתמש במונח הנותן
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 ביטוי למציאות בלשון בני־אדם ז שכן, אם לשם הרתעה כללית וישירה דרוש עונש
? או, ו י אז מה התועלת בפיקציה ז כ — ד ב ל  מאסר עולם — לו גם כעונש מירבי ב
! שכן ליודע החוק ידוע כי אין  שמא, משתית החוק את סיכוי השפעתו על אי ידיעתו ז
 כל הבדל בין שני הביטויים, ואילו, אם די במאסר עשרים שנה, מה הטעם שלא לומר
 זאת ישירות ? כלום ״מאסר עולם״ ו״מאסר עשרים שבה״ הם מונחים נרדפים ז ואם
נה? האם אין כאן  כן, מדוע התבטא המחוקק בשני סעיפים בזה אחד זה, בצורה שו
 משלימה ההשליה העצמית את טעות הציבור ? מכל מקום, טעם לפגם יש כאן, בייחוד
 לאחר שהמחוקק הישראלי נקט עמדה מפורשת של חיסול ההשליה וההטעיה האמורות,
 בחוק לתיקון פקודת החוק הפלילי, 1936 (מס׳ 28), תשכ״ו—1966 ». בכל המקומות
״ ר ש  בהם, לפני כן, נקבע בפקודה ״מאסר עולם״ ואין מחליפים אותו במאסר לשבע ־ג, ע
.S5או חמש עשרה** שנה יבוא במקום המונח ״מאסר עולם׳׳ המונח ״מאסר עשרים שבה׳׳ 
נחית—״מאסר עולם״ = ״מאסר לעשרים  תיקון זה בא, איפוא, להסיר את הפיקציה המו
 שנה״ ומשתמע ממנו ברורות כי אין עוד להשתמש בה. שכן, אחרת, לא היה כל טעם

 לשינוי טרמינולוגי זה.
(דרכי ענישה) [נוסח משולב], ן נשי  למעשה, גם ראיית הוראת סעיף 7 לחוק דיני העו
 תש״ל—1970, הקובעת כי ״עבירה שדינה מאסר עולם ולא נקבע שהוא עונש חובה,
 תקופת המאסר שיטיל בית המשפט לא תעלת על עשרים שנה״, כהוראה של פרשנות
 איבנה דבר העומד במבחן ההגיון. בשנת 1954, כשנתקבלה הוראה זו — סעיף 2 לנוסח
 המקורי של החוק לתיקון דיני העובשין (דרכי עבישה), תשי״ד—1954— היתה לה
ת מובהקת. המחוקק הישראלי לא רצה עוד בעונש ״מאסר י ב י ט מ ר ו ת נ ו ע מ ש  מ
; לכן הוחלפו כל העונשים של ״מאסר עולם״, לעונש ״ ל י ג  עולם״, כעונש מירבי ר
 מאסר קצוב, בן ״עשרים שנה״, כעונש מכסימלי. מבחינה טכבית, ביצע המחוקק את
 המפנה האמור באמצעות ההוראה הכללית הנ״ל, במקום לטפל בכל סעיף וסעיף הכולל
 את העובש שהוחלף. שורת הדין מחייבת לסבור כי לאחר מכן לא נבצר מן המחוקק
 להביע את רצונו בלשון בני אדם וכי כאשר עוד ירצה לקבוע עובש ״מאסר עשרים
 שנה״ ישתמש בשפה זו המקובלת על הבריות; שהרי אף החיסכון במלים אעו מצדיק
 את הפיקציה הטמונה בשימוש במונח ״מאסר עולם״ במקום ״מאסר 20 שבה״, כדי
 שלא להזכיר את הבחינה הפרשנית העשויה רק להטעות או להשלות כאמור. נוסף
 לכך, לא נמנע מן המחוקק להיזקק להבא גם לעונש ״מאסר עולם״ לאו דווקא כעונש
 חובה, כאשר יסבור כי חומרת העבירה מצריכה עונש מירבי כבד יותר, מאשר ׳׳מאסר
; ובוודאי כי אין להוציא מכלל אפשרות גם מקרים מסוג זה. הוכחה ה״  לעשרים שנ

 31 סה״ח תשכ״ו, עמ׳ 64.
 32 סעיפים 63 ו־349(1) לפקודה.

 33 סעיפים 86 ו־236 לפקודה.
 34 סעיפים 323,317 ו־326(3) לפקודה.

 35 ההוראה מתיחםת לסעיפים 213, 233, 234, 235, 237 ו־238(1) ו*(2) לפקודה, כפי שנקבע
 בסעיף 5 לתיקון.

 36 והלא לשונו של סעיף 39(2) לפקודת החוק הפלילי, 1936,— לפני שבוטל בסעיף 40 לחוק
 לתיקון דיני העונשין(דרכי ענישה), תשי״ד—1954—

"(2) A person liable to imprisonment for life or any other period may be 
sentenced for any shorter term." 
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ד אווירי״ ו״חבלד. ואיום״. מדוע קבע המחוקק ״מאסר  לכך הן שתי העבירות—״שו
 עולם״ בעבור העבירה הראשונה ו״מאסר עשרים שנה״ (בלבד!) בעבור השביה ולא
, כפי שהביע את דעתו  ההפך ז בוודאי, מפני ש״יש הבדל גם כלפי מהות העבירה״ ״
 היושב־ראש של וועדת החוקה, חוק ומשפט, שעת שביקש ממליאת הכנסת שלא לקבל
 את ההצעה להחליף את המונח השני ב״מאסר עולם״. מה הטעם להצעה ולהתנגדות
 לה, גם יחד, אם שני המונחים הם היינו־הך ז כלום, ההשליה וההטעיה הן דרכי פעולה

 חדישות של הדין הפלילי ז ובכל זאת, זהו המצב dc lege lata אצלנו.

ל א ר ש י י נ י ת של ד י ל א י ר ו ט י ר ט ־ א ר ט ס ק א ה ה ל ו ח ת  v. ה

 במסגרת זאת, מתכוונים אנו לבחון את הוראות החוק, המתיחסות לחלות החוק הפלילי
נת ישראל לפי השטח שבו נעברה העבירה. זוהי בעיה כללית, אשר, כל זמן  של מדי
נת ישראל, היא מוסדרת בסעיפים 6 ו־7  שמדובר בעבירות שנעברו בתור שטח מדי
 לפקודת החוק הפלילי—1936, תור התחשבות בכל ההוראות המשלימות, המגדירות
נה; ואילו, כשמדובר בעבירת חוץ, כי אז הבעיה שוב נושאת אופי  את שטח המדי
 כללי, כי עבירות מסוג זה, העשויות להתבצע בתחום התעופה, יכולות להיות כרוכות
 גם בתחומים או בגורמים אחרים, מבלי שאינטרס המדינה להגיב יהא פחות חשוב. מכל
ל לפקודת החוק הפלילי— י  מקום, אין להתעלם מכך כי במקביל להוראות הסעיפים 6 ו
 1936, הקובעים את החלות הטריטוריאלית של הדין הפלילי, קיימות גם הוראות החוק
 לתיקון דיני העונשין (עבירות חוץ) תשט״ז—1955 והוראות אחרות הדנות בחלותו

 האקסטרא־טריטוריאלית.
 ; עיקר הבדיקה יתרכז בסעיפים הבאים של החוק: סעיף 2— הדן ב״סמכות בתי
ן ב״שפיטה בחוץ לארץ״, סעיף 21—הדן ב״תחולת ד ה —  המשפט בישראל״, סעיף 3
 הוראות״, וסעיף 15— הדן ב״עבירת חוץ״. כבר במבט הראשון, ביתן להבחין עד כמה
 מפוזרות ההוראות הללו, המסדירות, למעשה, אותו נושא; ומן הנמנע שפיזור כגון זה—

 כשלעצמו—לא יצמיח כפל לשון וסתירות גם יתד.
 א. סעיף 2 לחוק. סעיף זה מחולק למספר סעיפים קטנים אשר כל אחד מהם כולל
 הוראות לגבי ״סמכות בתי המשפט בישראל״, הן לגבי עבירות פנים והן לגבי עבירות

 חוץ.
 1. סעיף 2(1) לחוק מורה כי בית המשפט בישראל מוסמך לדון לפי דיני ישראל
 אדם אשר ״עבר עבירה לפי פרק ג׳״ לחוק — שוד אווירי, חבלה ואיום, מעצר שוא.
(עבירות מרמה, סחיטה ועושק), תשכ״ג—1963, ן נשי  ואם, למשל, בחוק לתיקון דיני העו
ה לענין העבירות לפי החוק האמור, מ  או בכל חוק אחר הקובע עבירות, אין הוראה מ

t כלום, פירוש הדבר כי המחוקק קבע עבירות בעלמא 
 לצרכי התחולה הטריטוריאלית של הדין הפלילי, הוראת סעיף 2(1) הנ״ל איננה
 מוסיפה מאומה: שכן הסעיפים 6 ו־7 לפקודת החוק הפלילי, 1936, מספיקים בתכלית;
 ואילו לצרכי התפיסה האקסטרא־טריטוריאלית של אותו דין, הוראה זו איננה מועילה

 בכלום. הוראה שאינה מוסיפה דבר הינה בוודאי מיותרת.

 37 דבה׳׳כ, ישיבה קנ״ז71Z. ,22, עמ׳ 1513.
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 ההוראה הקובעת את חלות הדין הישראלי לגבי העבירות לפי פרק ג׳ לחוק, אפילו
 כשבעברו מחוץ לארץ, היא זו הבלולה בסעיף 21 לחוק והיא מספיקה. אולם על הוראות

 סעיף זה עוד יזדמן לנו להתעכב.
 2. סעיף 2(5) לחוק מורה כי בית משפס בישראל מוסמר לדון לפי דיני מדינת
 ישראל אדם אשר הורד או נמסר מכלי טיס שאינו ישראלי בשטח ישראל לאחר שביצע

 שם עבירה אשר ״היתה בת־עונשין בישראל אילו בוצעה בכלי טיס ישראלי״.
 כלי טיס ישראלי הוא חלק משטח מדינת ישראל ובשטח זה מהווה עבירה, כל התנ
 הגות אסורה על פי הדין הישראלי. לפי לשון ההוראה דלעיל, יוצא כי סמכות השיפוט
 של מדינת ישראל תשתרע על כל עבירה שעבר אדם בכלי מיס זר — ללא כל הבחנה
 לגבי טיב העבירה — בתנאי שאותו אדם הורד או נמסר בישראל לפי הוראות החוק.

 קשה להשלים עם פירוש אפשרי כגון זה של ההוראה האמורה.
 הדעת נותנת כי הכוונה לאדם אשר ״עבר בכלי טיס שאינו ישראלי עבירה שבגללה
ד היה גם להשמיט את י י  הורד או נמסר בישראל״ (הנוסח שלנו). אולם, במקרה זה, צ
 הםיפה של ההוראה; שכן, ממילא, כאשר בית משפט בישראל דן ״לפי דיני ישראל״,
 אין הוא יכול להטיל אחריות על מעשה שאינו בר עונשין לפי דינים אלה. הרי עקרון
 יסוד הוא שבית משפט קובע את פליליות המעשה ראשית כל לפי הדין המוניציפאלי.
 3. לפי סעיף 2(4) לחוק, בית משפט בישראל מוסמך לדון לסי דיני ישראל אדם
 אשר עבר מחוץ לשטח ישראל ובתוך כלי טיס שאינו ישראלי עבירה נגד אזרח ישראלי
 או תושב ישראל, המצוי בו, או נגד נכס של אזרח ישראל או תושב בה, באשר הוא נכס

 כזה, או נגד בטחון מדינת ישראל.
 § 1. מדוע כל זאת, רק כאשר העבירה בוצעה בתור כלי טיס כאמור ז ואם היא
נם ישראליים — או סתם בשטח שאינו  מתבצעת בתוך כלי שיט או ברכבת—שאי
 בריבונות מדינת ישראל ז האם רק בכלי טיס שאינו ישראלי ניתן לפגוע כבטחון
 המדינה או באזרח ישראל או בתושב בה או בנכם שלהם באשר הוא כאמור ז מה הטעם
 להפליה זו ז רק מפני שהחוק בא כתגובה לעבירות כאלה בכלי טיס זרים ובשטח מדינות
ד שתהא רחבה יותר, כללית יותר ועקרונית י  אחרות ז הרי ההשקפה של התחיקה צ

 יותר. על כל פנים אסור שתהא מוגבלת לקאזואיסטיקה היומיומית.
 §2. שאלה שניה היא מה היחס בין ההוראה האמורה לענין העבירות בגד בטחון
 המדינה, לבין הוראת סעיף 41 לחוק דיני העונשין (בטחון המדינה יחסי חוץ וסודות
 רשמיים), תשי״ז—1957, לפיה מי שעבר עבירה על פי הוק זה, בחוץ לארץ, יחן עליה
 את הדין בישראל, כאשר לגבי העבירות האמורות בסעיפים 7, 8, 10, 13 ו־31 לחוק
 הנ״ל, תחול הוראה זו רק אם היה עושה העבירה אזרח ישראל, תושב ישראל או חייב
—lex specialis בנאמנות למדינת ישראל ו איזו משתי ההוראות תיחשב בבחינת 
 הראשונה, מכוח המקום הספציפי שבו בוצעה העבירה או השניה, מכוח מעמדו הספציפי
 של עושה העבירה ז או, שמא, הן מעור אחד ואז ההוראה המאוחרת דוהה את הקודמת,
 במידה שמתגלות סתירות ביניהן ? שכן, הוראת סעיף 2(4) לחוק איננה מבחינה בין
 העבירות הבטחוניות מבחינת מעמדם של עושיהן, לענין תחולת הדין הישראלי במקרה
 שבוצעו ״מחוץ לשטח ישראל בתוך כלי טיס שאינו ישראלי״; ואילו הוראת סעיף 41

 האמור כן מבחינה הבחנה כזו.
ל עבירה—ללא  ניתן להוסיף ולשאול מה הטעם שדיני מדינת ישראל יחולו על כ
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 קליטת אמנות טוקיו והאג במשפט מדינת ישראל

 כל הבהבה באשר לעובר העבירה — כשהיא בעברה בתוך כלי טיס כאמור, ואילו כאשר
 נעברה בכל מקום אחר מחוץ לארץ, ההבחנה הזאת תפעל ?

 על כל פנים, היה רצוי שהמחוקק ימנע מהוראות כפולות, סותרות ומפלות.
3 מה היקף ההתיחסות ל״עבירה נגד אזרח ישראלי או תושב ישראלי המצוי § 
? כל עבירה העשויה לפגוע באינטרס האזרח או התושב כאמור — גם מעשה ״ . . . ו  ב
גדו—ואם המדובר רק  מגונה בנוסע שהוא אזרח או תושב כאמור או מעשה לשון הרע נ
 בעבירות כלפי האדם, שלימות גופו, בריאותו וחירותו, מה הטעם לכך שההגנה על אזרח
 ישראל או על התושב בה תפעל רק בתוך גבולות שדה התעופה ורק כאשר הוא בבחינת
 נוסע בכלי טיס ז האם מן הבמנע לחבל באדם במקומות אחרים ואולי דווקא באשר הוא
 אזרח ישראל או תושב ישראל ן ואם העבירה מכוונת כלפי יהודי ולאו דווקא כיון
ה הוא גם אזרח ישראל או תושב ישראל ? ואם הוא רק יהודי, אולם העבירה ר ק מ ב  ש

 בוצעה נגדו דווקא באשר הוא יהודי ונושאת אופי טרוריסטי מובהק 38 ?
 § 4. סעיף 2(4) לחוק קובע סמכות לבתי המשפט בישראל לדון, י$פי דיני מדינת
 ישראל, אדם אשר עבר עבירה גם ״נגד נכס של אזרח ישראל או תושב ישראל באשר
 הוא נכס כאמור״. אם כבר, לשם יצירת סמכות זו, דרושה כוונה מיוחדת לפגוע בנכס
 באשר הוא של אדם שיש לו זיקה מיוחדת למדינת ישראל, מדוע לא הוסיפו את המלים
 ״המצוי בו״, כדי להרחיב את ההגנה על הנכס גם מחוץ לכלי הטיס, כגון בשדה התעופה
 בדרכו אל כלי הטיס או ממנו, כאמור בהגדרת הביטוי ״מצוי בכלי טיס״ שבסעיף 1
 לחוק ז שהרי, ניחן לחבל בנכס, באשר הוא נכס כאמור, לאו דווקא כשהוא נמצא כבר
 או כשהוא נמצא עדיין בכלי הסיס! למעשה, אם הכוונה היא להגן על נכסים כאלה
 בפני מעשי חבלה, מה הטעם לצמצם את ההגנה למקרים הכרוכים בהובלה ורק בהובלה
 אווירית ו על כל פנים, מדוע בסעיף 2(3) לאותו חוק, התיחםו ל״נכס המצוי בו [בכלי
 הטיס]״ ובצורה זו הרחיבו את ההגנה על הנכם גם כאשר הוא אינו בהכרח בתוך כלי
ז וזאת, כאשר בסעיף 2(3) האמור, אף לא 8  הטיס ובסעיף 2(4) לחוק לא נעשה כן 9
 היה צורך בכך; שהרי המדובר בעבירה שבוצעה בשטח ישראל והחוק הפלילי תופס מכוח
 כלל הטריטוריאליות ללא כל הוראה מיוחדת; ואילו ההיפותיוה של סעיף 2(4) לחוק

 היא של עבירה שנעברה מחוץ לשטח ישראל ו
 § 5. סעיף 2(4) לחוק מתנה את סמכות השיפוט של מדינת ישראל בתנאי שהעבירה
 תבוצע ״בתוך כלי טיס״ ובמקביל לכך, כאשר מתיחסיט לנפגע בעבירה נוקטים בלשון
 ״המצוי בו [בכלי הטיס]״; פירוש הדבר, נפגע אשר, לפי הגדרת הביטוי ״מצוי בכלי
 טיס״, יכול להימצא ״בשדה תעופה, או במקום אחר שבו נחת כלי הטיס, בדרכו אל
ו או המוחזק מחוץ לכלי הטיס אם הוצא מתוכו שלא מרצונו ושלא  כלי הטיס או ממנ

 38 והרי ההגדרה: ״מעשי טירור״ — מעשים פליליים מכוונים נגד המדינה ואשר מסרתם
 לגרום אימה אצל אנשים מסויימים, קבוצות אנשים או אצל הציבור, או שיש בהם כדי לגרום
Société des Nations: Actes de la Conférence Internationale pour : לכד״, ראה 

Genève, 1 9 3 7 , 1 9 3 8 ta Répression du Terrorisme, Genève, l—16 Novembre 
 p. 4—17. האמנה בדבר הסירוריסם נתקבלה על ידי חבר הלאומים, אולם לא ניכבסה לתוקף

 כיון שלא זכתה באישורי המדינות שכרתו אותה.
 39 השווה גם עם הוראות סעיף 2(2) לחוק, המתיחסות גם הן ל״נבס המצוי בו [בכלי הטיס]״
 ואילו אחת מן ההנחות שאליהן מתיהם הטקסט היא שהעבירה נעברה בשטח שאינו ישראלי.
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 לפי סעיפים 8 או 9 כל עוד הוא מוחזק כאמור״ (סעיף 1 לחוק). כיצד ניתן להגן על
 האזרח הישראלי או התושב בישראל כשהוא נמצא בכל המקומות הללו, אם תנאי יסוד

 הוא שהעבירה תבוצע ״בתוך כלי הטיס״ ן
 §6. כל השאלות דלעיל— וניתן להוסיף להן — מעידות על חסרונותיה של גישה
 קזואיסטית במלאכת החקיקה, ללא התחשבות מספקת בעקרונות ובקטיגוריות המקובלות
 בנושא. הענין אשר הוראות סעיף 2(4) לחוק באו להסדירו הינו אספקט מסוגיה בעלת
 אופי כללי ולכן היא מצריכה גם הסדר כללי, מתואם ושיטתי, מבוסס על הסכימה

 הנורמטיבית הכללית המקובלת בתחום קביעת אחריות פלילית על עבירות חוץ ».
ו נ י א ס ש י י ט ל כ  4. בסעיף 2(3) לחוק, ההנחה היא של עבירה שנעברה ב
. כל זמן שכלי הטיס ל א ר ש ת י נ י ד ח מ ט ש , אולם כשהוא נמצא ב י ל א ר ש  י
 נמצא בשטח המדינה, כל עבירה המתבצעת בו נחשבת כמבוצעת בשטח זה, וחל לגביה
 כלל הטריטוריאליות; אם כך הוא הדבר, כי אז מדוע מצמצם סעיף 2(3) האמור את
 סמכות השיפו* לפי דיני מדינת ישראל רק לעבירות לגבי ״אותו כלי טיס [שבתוכו
 נעברה העבירה] או לגבי אדם או נכס המצוי בו״ ז ואם תבוצע עבירה נגד בטחון
 המדינה הייתכן שהעובדה שכלי הטיס נמצא בשטח המדינה תהווה מכשול להפעלת
ימצא מחוץ לשטח  דין המדינה ? ! הרי במקרה שבו אותו כלי טיס — שאינו ישראלי—י
 המדינה מקנה דווקא סעיף 2(4) לחוק סמכות שיפוט לבתי משפט בישראל לפי דיני
 ישראל על עבירות נגד בטחון מדינת ישראל שנעברו בתיך כלי הטיס! היכן ההגיון

 הפנימי של החוק ?
 סעיף 2(3) לחוק הינו, איפוא, או מזיק או מיותר; הוא מזיק במידה שבה הוראותיו
 סותרות ומצמצמות את כלל החלות הטריטוריאלית של החוק הפלילי והוא מיותר במידה
 שהן חופפות אותו כלל. ואכן, סעיף 4 לאמנת טוקיו יוצא מן ההנחה, המובנת מאליה,
 כי הדין הפלילי של המדינה חל על כל עבירה — ללא כל הבחנה — שנעברה גם בכלי
 טיס שאינו רשום במדינה, כל זמן שהוא נמצא בשטחה, לרבות המרחב האווירי שלה.
ו של כלי טיס כאמור, על ידי הפעלת ת ל ו ע פ ע ב י ר פ ה א ל ל ת ש  אולם על מנ
 השיפוט הפלילי של המדינה לגבי כל עבירה שבוצעה בכלי הטיס, התחייבו המדינות
_ אלא ״ t o exercise its jurisdiction" — בעלות האמנה שלא להפעיל את שיפוטה 
 במקרים מםויימים כאשר יש למדינה ענין מיוחד, ביניהם, מובן מאליו, המקרה של
. האם צריך להדגיש כי אין המדובר בצימצום של ״ ה נ י ד מ  העבירות נגד בטחון ה
 השיפוט עצמו, אלא באי הפעלתו בלבד, כאשר אין אינטרס מיוחד למדינה וכאשר הדבר
 עשוי להפריע לפעולתו של כלי הטיס ז מבחינה מהותית, סמכות השיפוט הינד. איפוא,
ת מ א  מלאה ». הצגנו כבר את השאלה: מדוע אין כל השתקפות להוראות סעיף 4 ל

ה: ש. ז. פלר, ״בחינות אחדות של עקרון החוקיות בפלילים״, משפטים, כרך  40 ראה לענין ז
 אי, עמי 19—66.

 41 והרי אלו הס: כאשר היתה לעבירה תוצאה בשטח המדינה; כאשר העבירה בוצעה על
 ידי אזרח המדינה או תושב בה או נגד אזרח או תושב כאמור; כאשר מדובר בעבירה בגד
 בטחון המדינה; כאשר העבירה מהווה הפרה של כללי טיסתו או הפעלתו של כלי טיס,
 העומדים בתוקף במרינה; כאשר המדינה התחייבה על פי הסכם בין־לאומי להפעיל את

 השיפוט הפלילי לגבי אותה עבירה.
 42 כלומר, אם אין הדבר בא להפריע לפעולת כלי הטיס, לא תהיה כל מניעה להחיל את

 הדין הפלילי המוניציפאלי.
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 טוקיו בחוק הפנימי, כאשר הן גם מחייבות אותבו כמדיבה בעלת האמבה? במיוחד,
 כאשר במסגרת חקיקה כללית יותר ניתן היה לקבוע מרמות משותפות, מבחינה זו,
נת ישראל;  לגבי עבירות שנעברו גם על כלי שיט, הנמצא בים הטריטוריאלי של מדי

 למעשה אין כמעט כל הבדלים בין המצבים, כפי שציינו כבר לפני כן.
 5. סעיף 2(2) לחוק, למרבית ההנחות שבו, שוב חופף את כללי החלות הטריטורי
 אלית הרגילים של החוק הפלילי, והינו, איפוא, מיותר בחלקים אלה; ואכן, כלום
 דרושה הוראה נוספת על מנת להסיר ספק כל שהוא כי בית משפט בישראל מוסמך
. עבירה בתוך כלי טיס . . ל א ר ש ח י ט ש י ישראל ״אדם אשר עבר ב ע , לפי ד  למן
 ישראלי, או לגבי כלי טיס ישראלי, או לגבי אדם או נכס המצוי בו״ ? האם דרושה

 הוראה מיוחדת לצורך זה ז
 בשארת ההנחה שבה אדם עבר מחוץ לשטח המדינה עבירה לגבי כלי טיס ישראלי
 או לגבי אדם או בכס כשהם עדיין בכלי הטיס או כבר מחוצה לו, אולם בגדר הגדרת הבי
 טוי ״מצוי בכלי טיס״ לפי סעיף 1 לחוק. המדובר בעבירות המבוצעות למעשה בשטח
 מריבה אחרת. האם, אין זה, הפעם, מופרז להכריז על תחולת החוק הפלילי הישראלי
 בכל המקרים הללו ? אם, בשדה־התעופה, אדם יגבוב מזודה בדרכה לכלי טיס ישראלי
 או ממנו, או אם מישהו יפגע בנוסע הבמצא בדרכו כאמור משום שהםתכםך עמו, האם
 מוצדק שיחול החוק הפלילי הישראלי, למרות שהעבירות בוצעו בשטח מדינה אחרת ו
 או שמא, היתד! הכוונה לעבירות כלפי כלי טיס ישראלי, נוסע בו או נכס מובל בו,
? ואם ת״ ו סטי רי  באשר הם כאלה? במלים אחרות, עבירות שיש בהן משום פעולות טרו
 המדובר בפעולות מסוג זה, הרי יש להילחם בהם בדרך כלל, ולאו דווקא כשהמדובר

 בפגיעות בכלי טיס או בנוסע בו או בנכס המובל בו.
 כ, העיף 3 לחוק. סעיף 3, הדן ב״שפיטה בחוץ לארץ״, קובע כי אדם שעבר עבירה
 לפי פרק ג׳ מותר להעמידו לדין בישראל א ף אם עמד כבר לדין על המעשה מחוץ

 לישראל.
 תורשנה לנו כמה השגות עקרוניות על ההסדר הזה.

 1. האם מן ה״הן״ לגבי העבירות על פי פרק ג׳— אשר סעיף 2 לחוק מתיהם אליהן
 במפורש בם״ק (1)— ניתן ללמוד ״לאו״ לגבי יתר העבירות, אליהן מתיחסים הסעיפים
 2(2) — (5) ו־15 לאותו חוק? במלים אחרות: האם במקרים שבהם סעיף 3 לחוק
ן בישראל על עבירה שבגינה כבר עמד לדין בחוץ מ  אינו חל, אסור להעמיד אדם ל

 לארץ?
 בין העבירות לפי הוראות הסעיפים 2(2) — (5) ו־15 לחוק יש להבחין, ראשית כל,
 את הקטיגוריה של העבירות אשר, לפי הוראות אלה, בוצעו בשטח מדיבת ישראל, לרבות
 בתוך כלי טיס שאינו ישראלי הנמצא בשטח זה. יוצא מכך כי, אם כבר עמד אדם לדין
 על המעשה מחוץ לארץ אסור יהא לתבוע אותו לדין בארץ, למרות שהעבירה נעברה
 בארץ. האם אין זו מהפיכה מרחיקת לכת? הרי הכלל הוא כי התחולה הטריטוריאלית
, כלומר לאחר שהמדינה קבעה את קו י ר ק י י ע פ ו  של החוק הפלילי היא ב ע ל ת א
 הגבול בין המותר והאסור בתוך שטחה, היא איננה יכולה למסור לריבון אחר את
 עשיית הדין לגבי הפרת הסדר הציבורי הזה על ידי ביצוע עבירות בשטח האמור.

 43 ראה האמור בהערה מם׳ 38 דלעיל.

381 



 הערות לחקיקת

ן פסק דיז חוץ, תנאי היווצרות האחריות ו  כתוצאה מכך, שום גורם משפטי זר—כג
 הפלילית שונים לפי דין זר », חנינה מטעם ריבון אחר, התיישנות מכוח דין זר, העדר
 איסור לפי דין זר וכיוצאים באלה — לא יוכל להועיל לאדם שביצע עבירה פלילית
 בתוך שטח המדינה, בפני החלת ההוק הפלילי של המדינה על אותה עבירה. לגורמים
 כאלה יכולה להיות—אולם לא מוכרח שתהא — נפקות רק כאשר מדובר בעבירות חוץ.
 נניח ששני אזרחים זרים עברו בשטח מדינת ישראל שתי עבירות מאותו סוג, אולם
 אחד פגע בנוסע שנמצא בזמן המעשה בשדה תעופה בדרכו מן האוירון והשני פגע
 בנוסע שנמצא בזמן המעשה בנמל ישראלי בדרכו מן האניה או פגע באדם שנמצא,
 סתם, בכל מקום אחר בשטח ישראל. מדוע תשותק במקרה הראשון הפעלת חוק המדינה
 על ידי הטענה ״כבר נשפטתי״ במדינתי על אותה עבירה » בו ברגע שלגבי המקרה
 השני, לא תהא כל נפקות לפסק־דין חוץ י בעצם העבריין הראשון יוכל גם למצוא
 בישראל עיר מקלט מנשיאת העונש שהוטל עליו בחוץ־לארץ, אם אין מגרשים אותו
 ואין גם עילה להסגירו — כפי שהתחמק מנתינת הדין בארץ על־ ידי היציאה ממנה טרם
 נתפס. הרי יספיק שעמד לדין בחוץ לארץ; אין צורך שגם ישא את העונש! כל אלה
 הן תוצאות של הפרת הכלל לפיו התחולה של החוק הפלילי הארצי מכוח עקרון הטרי
 טוריאליות איננה יכולה להיות כפופה לשום גורם משפטי זר, כולל דין או מעשה־בית-

 דין, חוץ.
 2, הכפיפות של תחולת החוק הפלילי הישראלי למעשה שיפוט חוץ, אין לה על
 מה לסמוך גם כאשר היא נוגעת לעבירות המצריכות תחולה זו מכוח העקרון הפרוטקטיבי
 (התחולה הריאלית של החוק הפלילי הארצי). הכוונה לאותן עבירות המעמידות בסכנה
 את היסודות הפוליטיים והכלכליים של המדינה עצמה ואת יוקרתה: בתור עבירות
 אלה כלולות בוודאי גם העבירות נגד בטחון המדינה ואילו סעיף 2(4) לחוק מתיחס
 לסוג זה של עבירות. אמנם, כבר נקבע קודם לכן, בסעיף 3 לחוק לתיקון דיני העונשין
 (עבירות חת) תשט״ז—1955, כי ״לא ייענש אדם לפי חוק זה על מעשה או מחדל
 שהורשע עליהם בפניו או שזוכה עליהם בחוץ לארץ״, וסעיף 2 לחוק זה כולל ברשימתו
 גם את העבירות נגד בטחון המדינה. האם ההכרה בטענה של ״כבר נשפטתי״ בבית
 משפט נכרי, לגבי סוג זה של עבירות, אפילו כשנעברו בחוץ לארץ, איננה יוצרת שוב
 כפיפות עשיית הצדק לגורם משפטי זר, כאשר המדינה מעוניינת שדווקא היא תחרוץ
 את הדין ז מדוע חבלה באדם המצוי בכלי טיס תהא בסמכותו של בית משפט בישראל —
— ואילו הסמכות לדון בחבלה כבטחון 4 8 ״ י ת ט פ ש  ללא כל התחשבות בטענה ״כבר נ
 המדינה תיבטל על ידי טענה זו, למרות ששתי העבירות בוצעו באותה נקודת מקום —
 בחוץ לארץ בתוך כלי טיס שאינו ישראלי (סעיף 2(4) לחוק)? וזאת, אף אם מבצע
 העבירה הבטחונית זוכה או קיבל עונש סימלי בחוץ לארץ, למרוח העבירה שבמעשיו

 וחומרתה, או אף אס הוא קיבל עונש בהתאם לכך, אבל התחמק מריצויו.

 44 למשל אזרח זה עבר עבירה בשטח המדינה וטוען בפני בית המשפט בישראל כי לפי החוק
 הפלילי של מדינתו אין הוא בר עונשין מחמת גילו.

 45 לא מעטות המדינות אשר כפעילות אית החוק הפלילי שלהן מכוח כלל הפרסונאליות
 האקטיבית; כלומר אם אזרח המדינה או תושב בה ביצע עבירה מחוץ לארץ הוא צריך
 לבוא על עונשו בארץ, אם לא נתן את הדין לפני כן בארץ שבשטחה נעברה העמדה.
 46 מכוח החריג שנקבע בסעיף 3 לחוק, המחייב התחשבות בעונש שנישא בחוץ לארץ, בלבד.
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 האינטרס להחיל את החוק הפלילי הארצי לגבי עבירות חוץ נגד בטחון המדינה אינו
 נופל מן האינטרס להחילו לגבי מעשה טירור המבוצעים מחוץ לשטח המדינה. גם סעיף

(עבירות חוץ) חשט״ז—1955 טעון תיקון ראדיקלי. ן נשי  3 לחוק לתיקון דיני העו
 3 הערה עקרונית ניתן להעיר גם לגבי הצורה שבה מנוסח סעיף 3 לחוק, הפותח

 בזה הלשון ״אדם שעבר עבירה לפי פרק ג׳ מותר להעמידו לדין בישראל אף אם עמד
 כבר לדין על המעשה מחוץ לישראל...״. הלשון ״מותר אף אם״ מצביעה על כך שאלמלא
 הוראה זו היה הדבר אסור; אולם לא כן הוא. הכלל הוא הפור דווקא, במיוחד כאשר
 מדובר במעשה־בית־דין חוץ. אין כל נפקות למעשה בית־דין חוץ ללא הוראה מפורשת
( ת  אחרת. כלל זה משתקף גם מנוסח סעיף 3 לחוק לתיקון דיני העונשין (עבירות ח
ל; ואילו הצורה שבה מנוסח סעיף 3 לחוק, עשויה להביא  תשט״ז—1955, הנזכר לעי
 לידי מסקנה כי לגבי עבירות אחרות, מאשר אלה המנויות בו, אסור להעמיד לדין אדם
 בישראל, לאחר שהוא עמד לדין בחוץ לארץ. השלכותיו של נוסח זה הודגשו לעיל,

 במיוחד במקרים בהם העבירה בוצעה בתוך שטח ישראל.
 , נ. סעיף 15 לחוק. הוראות סעיף זה מפנות את תשומת הלב לכלליות, חוסר היעילות
 והתועלת, כמעט הטוטאלית, והניסוח המעורפל שלו. לאחר מאמץ לתפוס את משמעותו,
 השכלנו להסיק כי המקרה היחידי שבו סעיף זה אמנם בר תחולה הוא כאשר קברניט
י מתחייב במחדל פלילי במילוי חובותיו לפי החוק, כשאותו קברניט נמצא ל א ר ש  י
 מחוץ לכלי הטיס ובשטח שאינו ישראלי. למעשה, קובע בכך סעיף 15 תחולה פרסונאלית
 אקטיבית של החוק הפלילי הישראלי על עבירת־חוץ, כאשר הגורם לתחולה זו הוא
 המעמד האישי של עושה העבירה. דבר זה היה נאמר בצורה די ברורה בהצעת החוק,

 בסעיף 10(א)(1) ».
. ״, במקום להתיחס לקברניט . .  כלום, על ידי הפתיחה בצירוף הבלתי ידוע ״מי ש
 של כלי טיס ישראלי, היתה הכוונה להרחיב את היקף פעולתו של סעיף 15 גם לקברניטי
 כלי טיס שאינם ישראליים ז כלום, הצירוף ״אף אם אירע שלא בכלי טיס״, בו הביטוי
י או מחוצה ל א ר ש ו י נ י א ס ש י י ט ל כ ל ם  ״כלי טיס״ הוא בלתי מוגדר, כוונתו ג
 לו בשעת הימצאותו ״שלא בשטח ישראלי״ ? אם נכונות השערות אלה, נשאלת השאלה:
 באיזו מידה מוצדקת תחולה אקסטרא־טריטוריאלית של החוק הפלילי הישראלי באותם
נת ישראל להשתמש באמצעים פליליים  המקרים. האם מתפקידה ובסמכותה של מדי
 כדי לחייב את קברניטי כלי טיס שאינם ישראליים, בשעת הימצאותם בכל רחבי התבל,
 לקיים את המוטל עליהם באשר לשמירה על ביטחון כלי הטיס, בני האדם והרכוש שבו
? ן  ועל המשמעת והסדר הטוב בו, או באשר לנקיטת אמצעי ההגבל והגשמתם כדי
 במלים אחרות, האם יש טעם להנהיג תחולה אוניברסאלית של החוק הפלילי לענין זה ז
 או שמא הדרך היפה במקרים האמורים, היא לפעול באמצעות אירגוני התעופה הבין־

 לאומיים, כאשר ישראל תראה את עצמה מעוניינת בנקיטת צעדים ?
עי שדן באותו ענין של סמכות שיפוט על עבירות  ד. סעיף 21 לחוק. סעיף זה—הרבי
א בסרק ג׳ של החוק, בו נמצאות הנורמות המגדירות את העבירות של ״שוד צ מ נ — ת  ח

 47 זו לשון הטקסט: ״עבירה לפי סעיף זה היא בת־עונשין בישראל גם אם ביצע אותה
 קברניט כלי טיס ישראלי שלא בכלי הטיס ושלא בישראל״. הסעיף האמור היה קובע את
 חובותיו של קברניט ביחס להורדת אדם מכלי הטיס או למסירתו לידי רשויות הקרקע

 של מדינה אחרת.
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 אווירי״, ״חבלה ואיום״ ו״מעצר שוא׳׳ והקובעות את דינן של עבירות אלה וכן של
 הקשר או הבסיון לעבור אחת מאלה, של הנסיון לשידול לה ושל הסיוע לאחר מעשה

 העבירה כאמור.
 סעיף זה כרוך, למעשה, בכל הפרובלמאטיקה של התחולה האקסטרא־ טריטוריאלית

 של אותן נורמות.
 1. נפתח בהערה של ניסוח. הסיפא של הסעיף מיותרת לדעתנו. בו ברגע שנאמר
 בו כי ״לענין עבירות לפי פרק זה, אין נפקא מינה אם העבירה נעברה בשטח
. ״, נאמר הכל וכלולה ממילא באותה הוראה גם האלטרנטיבה . . ו  ישראל או מחוצה ל
 ״או אם [העבירה] נעברה לגבי כלי טיס ישראלי או לגבי כלי טיס שאינו ישראלי״.
 שכן, כלי הטיס — ככל אובייקט מאטריאלי אחר של עבירה— מוכרח שיימצא או
 בשטח ישראל או מחוצה לה: terdum non datur, כד שגם הסיפא של סעיף 21

 האמור מיותרת לחלוטין.
 2. סעיף 21 לחוק קובע, לגבי העבירות על פרק ג׳ לחוק זה, סמכות אוניברסאלית,
 כלומר דין מדינת ישראל יחול גם כאשר העבירה בוצעה בשטח ולגבי כלי טיס,
נת ישראל. גישה  שאינם ישראליים, מובן, בתנאי שהעבריין יימצא בידי רשויות מדי
ת האג, המתיחסות, מ א  זו הולמת במקצת גס את הוראות סעיף 4 פיסקה 2 וסעיף 7 ל
 כמובן, לעבירה של שוד אווירי בלבד. ברור כי במידה ואחת העבירות לפי סרק ג׳
נת ישראל או בכלי טיס ישראלי החוק הפלילי הישראלי יחןל  מבוצעת בשטח מדי

 מכוח כלל הטריטוריאליות.
 אולם, ספק רב אם, במידה שבה סעיף 21 לחוק קובע תחולה אוניברסאלית כאמור,
 סעיף 3 לחוק אינו סותר את הכללים המקובלים של תחולה זו של החוק הפלילי,
ח לגבי העבירות הנ״ל,  הרי סעיף 3 האמור מסיר את ההשתק של מעשה בית־דיז ח
 ואילו כאשר מחילים את החוק הפלילי מפאת היותה של העבירה בת עונשין באורה
 אוניברסאלי, דווקא אז מתבקש ההשתק של non bis in idem; אחרת יהא העבריין
 צפוי לשפיטה על מעשהו, בזה אחר זה, בכל ארץ שיימצא בה, עד להתיישנות העבירה.
 אמנם, נאמר בסעיף 3 האמור כי אם כבר הורשע אדם על אותו מעשה בחוץ לארץ
 יתחשב בית המשפט בישראל, בקביעת עונשו, בעונש שנשא מחוץ לארץ. אולם, אם
 אותו אדם זוכה בחוץ לארץ ז כלום, ההעמדה לדין עצמה, לאחר שהאדם כבר הורשע

 שם, אין בה משום הטרדה ז
 עינינו הרואות, איפוא, כי במקום לשלול את הטענה של מעשה שפוט מחוץ לארץ,
 במקרים שבהם החוק הפלילי הארצי חל מכוח כלל הטריטוריאליות או הכלל הפרוטק־
 טיבי ולאפשר אותה לגבי התחולה האוניברסאלית, עשה המחוקק הישראלי בדיוק

 היפוכו של דבר.
 3 אולם ראוי גם לבדוק את השלכותיהן של הוראות סעיף 21 לחוק לפי כל אחת

 מן העבירות הספציפיות אשר אליהן הוא מתיחס, למרות שההתיחסות היא בנשימה
 אחת. בדיקה נבדלת זו חשובה גם לאור העובדה כי אמנת האג נוגעת לאחת מהן

 בלבד — העבירה של שוד אווירי.
 § 1. אשר לעבירה זו, נאמר כבר לעיל כי סעיף 21 לחוק הפלילי הישראלי קובע
 תחולה אקםטרא־טריטוריאלית, ההולמת את התחייבויותנו הנובעות מן ההצטרפות
 לאמנת האג. לא למותר לשוב ולהדגיש שסעיף 3 לחוק מקנה לתחולה האמורה צבען
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 פרוטקטיבי, גם במקרים שמדינת ישראל לא נפגעה באופן ישיר על ידי ביצוע העבירה,
נת ישראל אלא להנהיג תחולה אוניברסאלית  ולמרות שלפי אמנת האג לא התחייבה מדי
 בלבד. על כל פנים תחולה מינימאלית זו מוצדקת בכך שהמשפט הבין־לאומי הכרת

.dclicta juris gentium עליה כסוג של 
ת האג מ הן אין א  §2. אשר לעבירות של ״חבלה ואיום״ ו״מעצר שוא״—שלגבי
 מחייבת נקיטת אמצעים שיש בהם כדי להנהיג תחולה אקסטרא־טריטוריאלית של
ניציפאלי—ההסדר שאומץ בחוק בראה לנו, במידה מםויימת, מופרז,  החוק הפלילי המו
ניות פלילית, העשויים לעמוד מאחורי התחולה האקס־  לעומת שיקולים סבירים של מדי

 טרא־טריטוריאלית של החוק הפלילי הארצי.
 יש לגרום כי, במימי. שבה סעיפים 18 ו*19 לחוק מתיחסים למעשי ״חבלה ואמם״ או
4 יש להסכים גם לאופי האוניברסאלי שהוענק 8 סטי רי  ל״מעצר שוא״, בעלי אופי טרו
 לאותן עבירות, בסעיף 21 לחוק, כלומר, עבירות אשר בית משפט בישראל מוסמך לדון
נת ישראל, גם כאשר העבירה בוצעה מחוץ לתחומי המדינה וגם  בהן לפי דיני מדי
נה; התנאי היחיד הוא שהעבריין יימצא  כשאין לאובייקט העבירה זיקה ישירה למדי
 בידי רשויות המדינה. אולם, במקרים כגון אלה, אין, תמיד, הצדקה להעניק לחוק
 הפלילי הישראלי גם תחולה עיקרית — כאמור בסעיף 3 לחוק — דהיינו שחוק זה יחול

. ״ ה ר י ב  ללא כל הבחנה אם העבריין כבר נשפט בחוץ לארץ על אותה ע
 הצדקה לכך יכולה לשרת רק התווספות גורם אשר הופך את התחולה האקסטרא־
. מצב כגון זה עשוי להיווצר כאשר  טריטוריאלית של החוק, לתחולה ם ר ו ט ק ט י ב י ת
 לאובייקט עבירת הטירור ישנה זיקה מיוחדת המצביעה על מגמה לפגוע במדינה עצמה.
ו אובייקט החבלה באשר הם כלי ו  למשל, כאשר כלי הטיס, האדם או הרכוש שבו,—הי
 טיס ישראלי, אזרח ישראלי או תושב ישראל או רכוש של אזרח או תושב כאמור, או
 אובייקט המעצר היה אדם באשר הוא אזרח ישראלי או תושב ישראלי. אנחנו היינו
 מכניסים תחת כנפי ההגנה הפלילית מטעם מדינת ישראל בפני מעשה טרור גם את
 היהודי או את הרכוש של יהודי, באשר הם כאלה. רק במקרים כגון אלה, ניתן לטעון
 כי המדינה איננה יכולה למסור את עשיית הצדק לידי בית־דין נכרי ולפי חוק נכרי
 ואיננה צריכה להתחשב במעשה־בית־דין חוץ, פרט לעונש שהעבריין נשא מחוץ לארץ

 על אותה עבירה.
ן היתר — של מעשים  אולם, אם נכון כי סעיפים 18 ו־19 לחוק מכוונים לדיכוי—בי
 בעלי אופי טרוריסטי, כי אז אין מבוס מן השאלה החוזרת ובישבת, מה הטעם לחוקק
 חוק ענישה על מעשי טירור כרוכים בתחום התעופה בלבד ז אמנם מאורעות הזמן
 האחרון העלו באופן מיוחד את בעית הטירור בכלי סיס או בבני אדם ורכוש המצויים
רמש המצוי בהם. ניתן  בהם; אולם, ייתכנו מעשי טירור גם כלפי כלי שיט ובני אדם ו
 לחבל בחיי אדם וברכוש או לפגוע בחירותו של אדם, שלא במהלך נסיעה או הובלה;
 ניתן לתאר וואריאציות כאלה רבות, לפי נסיבות שונות, של מעשי טירור, הנובעים
 מרגשות של תיסכול ונקמה והמיועדים להטיל אימה בקרב קיבוצים אנושיים מסויימים,
 ואינן חסרות גם דוגמאות מוחשיות לכל אלה. הפרשה של הרצח הנפשע של הקונסול

 48 ראה הערה מס׳ 38 לעיל.
 49 ראה סעיף 3 לחוק.
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 הישראלי בטורקיה—אפרים אלמם — או ההתנקשות במיכלית הנפט ״קוראל סי׳׳
 באיזור מיצר באב־אל־מנדב, במטרה לפגוע בחופש השיט בנתיבים המקשרים את
נת ישראל עם יתר העולם—הן הוכחות מוחצות על כך שמתבקשת ומתחייבת  מדי
 חקיקה מתוך השקפה כללית ועקרונית בענץ זד״ לצערנו, כל יום עשוי להביא עמו
 חומר הדגמה קונקרטי וחדש של בחינה אחרת של אותה בעיה. המאפיין המשותף
ת, במטרה, במשמעות, באפקט ובחומרה  המרכזי של המעשים הללו בא לידי ביטוי במנ

 המיוחדים להם.
 אם כך הוא הדבר, כלום רצוי להגביל את הסדרת התחולה של החוק הפלילי הישראלי
 לענין מעשי טירור, לחבלות בתחום התעופה בלבד ן האין זה שוב ביטוי של גישה
 פרגמטית המונעת הסדרה מתואמת ושיטתית של הסוגיה מתיר השקפה ממצה עליה ז
 כיון שאין העבירות לפי סעיפים 18 ו־19 מוגדרות כעבירות טירור בלבד, קשה
 להסכים לאופי האוניברסאלי שהוקנה לעבירות אלה. שכן, אס אדם, שאין לו כל זיקה
 למדינת ישראל, מצוי בכלי טיס שאינו ישראלי ובשטח שמחוץ לתחומי ישראל בוצע
 נגדו עבירה של מעצר שוא או חבלה או איום ואין העבירה בעלת אופי טרוריסטי,

 מה הטעם לפמם את מפרסי הדין הפלילי הישראלי על העבירה ז
 אם, במקרה, מבצע העבירה חינו אזרח ישראלי או תושב מדינת ישראל, כי אז
 מתעוררת בכל עצמתה השאלה של תחולת ההוק הפלילי הארצי על עבירות חוץ מכוח
ת מעמדו של עושה העבירה. אולם, א פ מ — ת י ב י ט ק א ת ה ו י ל א נ ו ס ר פ  כלל ה
 מה נפקא מינה לענין זה אם המדובר במעשה ״רצח״, ״גניבה״, ״אונס״, ״מידמה״ או
ון—או אם המדובר ב״מעצר שוא״ או  בכל עבירה אחרת — לפחות מסוג פשע או עו
 ב״חבלה ואיום״ ודווקא מעשה כזה נגד אדם המצוי בכלי טיס כאמור בסעיפים 18
 ו־19 לחוק, ולא מצוי גם במקום אחר ז שוב קאזואיסטיקה, מפני שנמצאים במסגרת

 חוק הדן בעניני טיס ז
 4. יכול גם לקרות שהמעשה לא יבוצע כלל כמעשה טרוריסטי אנטי־ישראלי,
 אולם, בכל זאת, לקרבן זיקה מיוחדת למדינת ישראל. ישנן מדינות רבות בעולם
ת ו י ל נ ו ס ר פ  אשר קובעות סמכות שיפוטית ארצית על עבירות חוץ מכות כלל ה
, כלומר מפאת זיקתו המיוחדת של ק ר ב ן העבירה למדינה, מבלי שזיקה ת י ב י ס פ  ה
 זו תהווה המניע לביצוע העבירה. אם נרצה להסביר את היקפה הרחב של חלות החוק
 הפלילי הישראלי לפי שילוב הסעיפים 21 ו־3 לחוק, מכוח כלל אחרון זה, גם ניתקל
 בקושי הנובע מן התחולה העקרית— ללא כל התחשבות בטענה ״כבר נשפטתי״.
ה מגינה באמצעים סליליים על האינטרסים של אזרחיה או נ מ מ  שהרי, כאשר ה
ה, ההגנה הזאת פועלת  תושביה, מפני פגיעות בעת הימצאותם מחוץ לתחומי הממנ
ימארי בלבד ואין מפעילים את החוק הארצי אלא כאשר העבריין  גם היא באורח רז
ת לארץ על אותה עבירה. ההבדל בין ההגנה מכות הכלל ח  עדיין לא עמד לדין ב
 הפרוטקטיבי, לבין ההגנה מכוח כלל הפרסונליות הפסיבית הינו איכותי: מכוח הכלל
ת להגן על אינטרס נפגע המזדהה עם האינטרס ה על מנ נ מ מ  הראשון, מתערבת ה
 העילתי שלה, באשר היא מדינה, ואילו מכוח הכלל השני, מושיטה המדינה חסות פלילית

ה בלבד. נ מ מ  לפרט, באשר במקרה יש לו זיקה ל
 ה. סיכום. כל ההשגות הללו היו מחוסרות אובייקט, לו היה חותר המחוקק הישראלי
י של תנאי תחולת הדין הפלילי לפי השטת שבו ל ל י כ ת ט י ר ש ד ס  לקראת ה
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 נעברה העבירה. הסדר כגון זה, מבוסס על העקרונות המקובלים בנושא זה, בוודאי
 היה מיתר את ההוראות הפגומות שבסעיפים 2, 3, 15 ו־21 לחרק, ולא היו מתבקשים

 כללים מיוחדים, מבחינה זו, לגבי עבירות בכלי טיס, דווקא.

ות אחרות  vi. הוראות מהותי
 החוק מקדיש גם הוראות מהותיות אחרות לשם השלמת ההוראות שבסעיפים המגדירים

 עבירות והקובעים סמכות שיפוט.
ד ח ו י מ  M עבירות נגזרות וקורלאנזיביות ״«. בהוראות סעיף 20 לחוק נקבע הדין ה
 של ״קשר״ ו״סיוע לאחר מעשה״ — כעבירות קורלאטיביות — ושל ״נסיון״ ו״נםיון
 לשידול״ — כעבירות נגזרות — לעבירות המוגדרות באותם סעיפים. סעיף 20 הנ״ל
 קובע ככלל כי דין צורות אלה של התנהגות עבריינית צמודות לעבירות האמורות
 בסעיפים 17, 18 ו־19 לחוק, כדין העבירה עצמה; זאת, בהבדל מן הכלל הרגיל אשר
 מבחין, מבחינת מידת העונש, בין הביצוע העיקרי של העבירה המושלמת, לבין כל
 אחת מאותן צורות של התנהגות פלילית, אשר העונש בגינה נמוך יותר. סעיף 21
 לחוק לא התיחם גם לשידול או סיוע לעבירה, כיון שאף הגישה הרגילה לצורות אלה
 של התנהגות עבריינית הינה של השוואת האחריות הפלילית בגינן עם האחריות הפלי

 לית בעד הביצוע העיקרי של העבירה.
 הכלל המיוחד, שנקבע בסעיף 20 לחוק, בא ליתן ביטוי לחומרה שבה מחוקק מדינת
 ישראל רואה את העבירה עצמה, אולם יורשה לנו להעיר הערה אחת באשר להשלכת
 כלל זה על ה״סיוע לאחר מעשה״. אין חילוקי דעות כי הסיוע הזה, אין בינו לבין
 עצם ביצוע העבירה המקורית ולא כלום; שכן, אם הסיוע רק מובטח לפני המעשה או
 בשעתה, הוא נהפך סיוע לעבירה עצמה, למרות שהסיוע היה מתוכנן להתממש בפעולות
 לאחר מעשה. לעומת זאת, במקרה של ״סיוע לאחר מעשה״, הכל בא לאחר שהעבירה
 המקורית כבר בוצעה, הן מבחינת היחס המנטאלי והן מבחינת היסוד העובדתי,
 המרכיבים את הסיוע האמור. אין, איפוא, כל בסים לראות בסיוע לאחר מעשה צורה
 של שותפות לדבר עבירה, ובמסייע לאחר מעשה, צד לעבירה, למרות שפקודת החוק
 הפלילי 1936, המנדטורית, מסדירה את הסיוע לאחר מעשה בפרק הדן ב״צדדים
 לעבירה״. אולם, באנגליה עצמה כבר שונה הדין לענין זה » ומעשה ״עזרה לעבריין״

 "assisting offenders" נהפך עבירה ספציפית בפני עצמה.
 אם כך הוא הדבר, יש לבו הרושם כי המחוקק הישראלי הרחיק לכת כאשר הישווה
 את העונש בעד סיוע לאחר מעשה עם העונש הצפוי בעד המעשה עצמו. ברוח זו
 הביע את דעתו גם שר המשפטים בדיוני הכנסת, כאשר תמך ברעיון להנמיך את

. 5  עבירה קורלאטיבית — פירושה עבירה אשר אחד מיסודותיה מתיחס לעבירה אחרת 0
"Assisting offenders" CTCUL l i a Z i U : &£, Criminal Law Act — 1 9 6 7 5  סעיף 4 ל־ 1
 כעבירה ספציפית עצמאית. גם קודם לכן נמתחה ביקורת על הגישה לפיה רואים באדם
 שהושיט עזרה לעבריין לאחר מעשה, במטרה למלט אותו מאחריות פלילית בגין העבירה
"To regard such a person as a party to the .שעבר, כשותף לביצוע אותה עבירה 
original felony seems strange to a modern mind" (Glanville Williams, Criminal 

J . a w , sec. ed., 1961, p. 409) 

387 



 הערות לחקיקה

 העונש על צורות ההתנהגות העבריינית האמורות בסעיף 20 לחוק ובייחוד על הסיוע
 לאחר מעשה; אולם, רעיון זה לא נראה לחברי הכנסת והיא אישרה סעיף זה בנוסח

ט 83. פ ש מ ק ד ו  המוצע על ידי הוועדה לחןקך, ח
 כ. גילוי כוונח. יש לברך את היושב ראש של הוועדה לחוקה חוק ומשפט של
 הכנסת—הד״ר בן מאיר המנוח—אשר הסתייג מהוראות סעיף 20 לנוסח ההצעה
 שהוגשה להצבעה ע״י וועדה זו במליאת הכנסת. היושב ראש נימק את הסתייגותו
 ובתמיכת שר המשפטים נמחק הסעיף האמור אשר קבע כי ״מי שעשה מעשה המגלה
 כוונה לבצע עבירה לפי סעיפים 17 או 18, דינו מאסר חמש עשרה שנים״. לולא היתה
 לסעיף זה הוראה מקבילה שהיא בתוקף, בתחיקה הישראלי!/ שהוא סעיף 10 לחוק
 דיני העונשין (בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים), תשי״ז—957! 63 — לא
 היינו מתיחסים אליו כלל. בולט כי האת המבוגר היה מקור ההשראה ליצירת הצעת

 הנפל הנ״ל לסעיף 20 שנמחק. וכדאי להתעכב במלים אחדות על משמעותו.
ה נ כ י ה ש ע מ  נניח כי המקפיד בפירוש חוק גורס כי הוראה כגון זו מתיחסת ל
 לבצע עבירה מן העבירות האמורות בה, ולא פהות. הרי כאשר המחוקק כבר החליט—
 בבחינת חריג — להעניש על מעשי הכבה, הוא נוקט לשון מצמצמת של הגדרה מפורטת
. ואילו, לשון ההצעה  של פעולות הכנה מסויימות, הטומנות בחובן סכנה ציבורית*8
 האמורה כל כר כללית וגמישה, שניתן גם לגרוס שנתפס בה כל ״גילוי כוונה״, שאין
 בה עדיין אף משום הכנה לקראת מימושה. מה הטעם להרחבת האחריות הפלילית
 אחרונית עד לשלב זה. ניתן להגיע למומנט שבו אף יתקשו להבחין בין הילכי מחשבה
 של גיבוש הכוונה, לבין עצם קיום הכוונה המגובשת והסופית, למומנט שלו הולם יותר
 המושג ״רעיון״ מאשר ״כוונה״ כאמור. קשה להגן על גישה כגון זו לאור המדיניות
 הפלילית, אפילו כשמדובר בעבירות חמורות ביותר. ראוי לציין את דברי שר המשפטים
 בדיוני הכנסת, כאשר הזכירו לו את התקדים הנ״ל: ״לא הייתי רוצה לעשות מהן
 [מהוראות סעיף 10 האמור] גזירה שווה. אינני בטוח אם היינו כותבים את סעיף 10

. לו היינו מנסחים את החוק מחדש״ 58. .  שציטט חבר־כנסת.
 נ. חשיבות. סעיף 22 לחוק קובע חובות למדינת ישראל לגבי כלי טיס, ציוותו, נוסעיו,
 המטען והכבודה שבו, אשר נחת בשטח ישראל לאחר ביצוע בו מעשה ״שוד אווירי׳/
 לסעיף זה, המיועד בוודאי לקלוט בחוק הפנימי את הוראות סעיף 11 פיסקה 2 לאמנת
 טוקיו והוראות סעיף 9 לאמנת האב, היה יפה להקדיש מקום בפרק מיוחד בו היו מרכזים
 את כל ההוראות שבהן חובות המדינה כשמורידים בשטחה נוסע או מוסרים אותו בידיה
 או נוחת בשטח זה כלי טיס שנעברה בו עבירה של שוד אודרי. בצורה מרוכזת זו,

 ניתן היה להשיג תיאום טוב יותר וגם בהירות יתירה, כאמור.
 סעיף 22 האמור דן בשני סעיפים קטנים נפרדים, בגורל האנשים הנמצאים בכלי

 52 ראה דכה״כ, שם, עמ׳ 1514.
 53 וזו לשונו: ״מי שעשה מעשה המגלה איחת הכוונות האמורות בסעיפים ל, 8 או 9, דינו —

 מאסר עשר שנים״.
 54 ראה למשל את הפעולות המפורטות בהגדרת העכירה לפי סעיף 32 או 357 לפקודת החוק

 הפלילי, 1936.
 55 ראה דבה״כ, שם, עמ׳ 1513.
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 קליטת אמנות טוקיו והאג במשפט מדינת ישראל

 הטיס שנשדד ונחת בישראל (ס״ק (א)) ובגורל כלי הטיס עצמו, המטען והכבודה שבו
, בין כלי טיס ישראלי ובין כלי ת י ש א  (ס״ק (ב)). לענין זה היה מקום להבחין, ר
 טיס שאינו ישראלי, לפחות בכל הנוגע לכלי הטיס על ציוותו ונוסעיו, לעומת המטען

 והכבודה.
 במקרה של כלי טיס ישראלי, לא היה צורך בכל הוראה שהיא, לגבי כלי הטיס
 עצמו וכן לגבי האנשים שבו. הדבר מובן מאליו לגבי כלי הטיס הישראלי שנחת
 בשטח ישראל, ולגבי ציוותו ונוסעיו ניתן להוסיף, כי מרצונם החופשי הם נמצאו בשטח
 המדינה מכוח היותו של כלי הטיס ישראלי, גם לולי הנחיתה בישראל בגלל ההשתלטות
 הבלתי חוקית עליו. כתוצאה מכך — כאמור גם לענין סעיף 12 לחוק — אין מקום
 לכל סייג באשר להפעלת דיני העונשין של מדינת ישראל כלפי אנשי צוות או נוסעים
 כאמור, אס יש עילה לכך, כולל עיכוב לצרכי הליכים פליליים או של הליכי הסגרה,
 בשל מעשה שנעשה לפני עלייתם לכלי הטיס. מבחינה זו, סעיף 22(א)(1) לחוק בא
 לצמצם את תחולת החוק הפלילי הישראלי רק לעבירות לפי החוק, וזאת לדעתנו—
 ללא הצדקה. יש גם לציין כי לא כך נקבע בסעיף 12(1) לחוק, המתיחס לאדם שהורד
 בישראל או נמסר לישראל מכלי טיס אשר יכול להיות גם ישראלי. בדרך כלל — מבלי
 ליחס כל נפקות ללאומיות כלי חטים — קשה להסביר מדוע אדם שהורד בישראל או
 נמסר לישראל יהא נתון להליכים פליליים או להליכי הסגרה על כל עבירה שהיא,
ת הדין רק על העבירות על פי החרק.  ואילו אדם שירד בישראל מכלי סיס שנשדד, יתן א
 בטוחים אנו כי לו היו מסדירים את ענין העיכוב באופן מרוכז היו ההוראות מתוא

 מות עתר.
: במקרה של נחיתה בישראל של כלי טים שנשדד ו  אולם, נחזור להבחנות שלנ
, המצב המשפטי יהא בוודאי שונה. איש הצוות או הנוסע שהורד י ל א ר ש י ו נ י א  ש
ץ ץ המדובר בעבירה לפי החיק, א  מכלי הטיס לשטח המדינה בעל כורחו, ואם א
 העובדה שהאדם הצטרך לרדת מכלי הטיס, יכולה להצמיח סמכות שיפוט כלפיו, לגבי
 כל עבירה אחרת שעבר קודם לכן. במידה זו, סעיף 22(א)(1) לחוק מוצדק לדעתנו,
delicta—בהבהרה אחת: היה צורך להוסיף את סוג העבירות כלפי משפט העמים 
 juris gentium— אשר תחולת החוק הפלילי הארצי נגררת מעצם תסיסת החשוד בשטח
 המדעה, ואין זה משנה כיצד הוא נתפס. גם מבחינה זו מתבלט הדבר עד כמה משותף
 נושא ההסדרה של הסעיפים 12 ו־22 לחוק ועד כמה הסדר מרוכז היה חוסך הוראות
 מקבילות וסותרות כאחת. על כך מעיד במיוחד סעיף 12(2) וסעיף 22(א)(2) לחוק,

 אשר מתיחסימ להיפותיזה עובדתית זהה לחלוטין.
 באשר לחריג האמור בסעיף 22(א)(3) לחוק, הוא נראה לנו מיותר לגמרי. הרי וה
 ברור כי סעיף 22 אינו קובע חסינות לצמיתות, אלא הגנה בפני ניצול מצב של כורח,
 בעטיו נקלע אדם לתוך שטח המדינה. אולם, אם לאחר שאדם נחלץ מאותו מצב, יצא
 את הארץ וחזר שוב אליה, התנאים שונים; הרי גם מעמדו המשפטי השתנה, ואין בין
 מעמד זה לבין שהותו הקודמת בארץ ולא כלום. אם כן, מה הטעם ל״חריג״ האמור ז
 כלום, בלעדי סעיף 22(א)(3) לחוק, היה ספק כלשהו שאין מקום לפתרון אחר ז האמור
 כוחו יפה גם לסעיף 22(ב)(3) לחוק, הכולל הוראה דומה ביחס למטען ולכבודה

 שבכלי הטיס.
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ת ו נ  vn. שו
 אם חוק יפה לו פרק ״שונות״, אזי גם בדיקה של חוק יכולה לכלול פרק כזה, מובן

 בתוכן ומשמעות מתואמים.
 א. המונח ״מעשה״. הפעם נתיחס להוראה גם בנוסחה לפי הצעת החוק כפי
 שהונחה על שלחן הכנסת. בסעיף 1 להצעה זו היתד, נמצאת, בין היתר, ההגדרה הבאה:
 ׳״מעשה׳— לרבות מחדל ונסיון״; יש לקדם בברכה את התיקון שעשה המחוקק כאשר
וך מתוך ההגדרה האמורה והעמיד אותה על הנוסח ״׳מעשה׳ — נסי  השמיט את המלה ״ו
 לרבות מחדל״ בלבד; שכן, הנוסח שהוצע לא היה מתישב עם כל מבחן הגיוני. נוסח
 זה היה פרי ערבוב דברים במישורים שונים לחלוטין. האם הנסיון אינו יכול לבוא
 לידי ביטוי הן על ידי מעשה והן על ידי מחדל ז ואם כן הדבר, מדוע להוסיף את
 ה״נסיון״ לאחר שנאמר ״מעשה״ — לרבות מחדל ? ואם רצו לקבוע במפורש כי כל
חו יפת גם  האמור ביחס לעבירה — כלומר לביצוע העיקרי של העבירה המושלמת—כו
 לצורות הנגזרות ממנה — הצורות הבלתי מוגמרות וצורות השותפות—כי אז צריך
/ ולקבוע את היקפה תוך  היה להגדיר את המונח ״עבירת״ ולא את המונח ״מעשה׳
 כלילת הנסיון וצורות השותפות. אולם, הדעת נותנת כי הגדרה קונבנציונאלית של
 המונח ״מעשה״ איבנה מתישבת אלא עם הרחבת משמעותו הטבעית גם לצורה
 הפאסיבית של התנהגות האדם, כלומר ל״מחדל״ וכד עשה המחוקק תוך תיקון ההצעה
 שהוצע לו, אם כי, עלינו להכיר כי שיקולי וועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
 אשר הציעה את השמטת המלה ״ונסיון״ מן ההגדרה האמורה היו אחרים. לוועדה לא
 הפריע העדר היחס ההגיוני בין הדברים, אלא ״כיוון שהוועדה קיבלה אחר־כך סעיף
 מיוחד בקשר לנסיון— מתקנו את המלה ״נסיון״ והשארנו רק ״לרבות מחדל״-״.

 אולם, העיקר הוא שהוסרה המלה.
 ב. דיני ראיות. בסעיף 23 לחוק נקבעו תנאים מיוחדים בנוגע לקבילות ״עדות
. זוהי דוגמה ״ . . . ה  לענין עבירה על חוק זה שנגבתה מחוץ לישראל אם נתקיימו ב
 נוספת לפרגמטיות בצירוף שיטת פיזור הוראות הנוגעות לתחום מסויים— תחום הראיות
ת לענין מ  במקרה זה—בדברי חקיקה שונים. מדוע תנאים אלה כוחם יפה לגבי ע
 עבירה על חוק הטיס בלבד? מדוע שלא לרכז את כל ההוראות המתיחסות לנושא

 הראיות בחוק האורגאני ז אולי עשיית דברים אלה תתרום לפחות לאחידות יתר ?
 נ. דיני הסגרה. סעיף 13 לחוק כולל הוראות מיוחדות ביחס להסגרת אדם שנמסר
 בישראל בהתאם לסעיף 9 לחוק. השאלות שהוצגו לעיל ביחס לתחום הראיות, כוחם יפה,
 mutatis mutandis, גם לגבי ההוראות הללו. מדוע לא נעשו התיקון וההשלמות הדרו
? בוודאי כי היו מבחינים כי תיקון והשלמה אלה אינם  שים בחוק ההסגרה עצמו
 צריכים להישאר בגדר חריג בלבד? גם הניסוח עצמו של סעיף 13 (א) לחוק מעיד
 על כך שתוכנו שייך לחוק ההסגרה, שכן, בתוך כמה שורות, נמצאות לא פחות מחמש
מ לעמוד על הצפונות בסעיף־קטן האמור.  הפניות לחוק זה ודרוש ממש מעשה פיענוח כ
 ד. סעיף 16 לחוק. שיטת ההפניה בחוק להוראות חוק אחר ובייחוד לאמנה בין־
 לאומית איננה מקילה על הבנת הוק. אולם, ניתן להשלים עם שיטה זו כאשר ההפניה
 מתיחסת להוראה הבאה להשלים את עיקר ההסדר האמור בסעיף שבו נמצאת ההפניה,

 56 דבה״כ, שם, עמ׳ 1509.
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 או כאשר תוכן סעיף זה מצביע ברורות לפחות על הנושא אשר הוא בא להסדירו.
 איזה רמז בכיוון זה ניתן להסיק מסעיף האומר ״הוראות פרק זה המתייחסות לעבירות
 יפורשו בהתאם לסעיף 2 לאמנה״ ז זהו הנוסח הסתמי והמיסתורי של סעיף 16 לחוק.
ת טוקיו אין לעמוד אפילו על הנושא אשר אליו סעיף 16 מ א  נדמה, כי בלי סעיף 2 ל
 לחוק רוצה להתיחס ז סעיף 2 האמור קובע סייג מסויים לסמכויותיו של קברניט כלי
 הטיס, כאשר מדובר בעבירות ״בעלות אופי מדיני או עבירות המבוססות על הפליה
 גזעית או דתית״, כאשר, עם כל זאת, הסייג הזה מתבטל ״מקום שבטיחות כלי הטיס,

 או בטיחותם של בני האדם או הרכוש הנמצאים בו, תובעת זאת״.
 סעיף 4(ב) להצעת החוק, כפי שהונחה על שולחן הכנסת כלל מעין הסדר מפורט
יג; אמת כי גם הצעת הסדר זה לא היתה מוצלחת למדי, כיון שלא  ועצמאי של הסי
 היתד. מתיחםת כלל למקרה שבו הסייג מתבטל כאמור. אולם, ניתן היה בהחלט ליתן
 לסעיף 16 לחוק תוכן עצמאי תוך קביעה מפורשת של הסייג ותנאי פעולתו כאחד.
 כאם, חשש המחוקק להתיחס במפורש לסוגיה של העבירות בעלות אופי מדיני או
ת? האם סוגיה זו היא בבחינת טאבו ואסור  מבוססות על הפליה גזעית או דתי

 להשמיע אותה ?
 למעשה, ההסדר הכלול בסעיף 2 לאמנת טוקיו סביר לחלוטין ואין מה לטעון כנגדו,
 ואילו, מבחינה משפטית, ההפניה לאותו הסדר כמוה בקליטה אינטגראלית בתחיקה
 הארצית: אולם, לו היתר. הקליטה מבוצעת על ימי העתקת ההסדר עצמו היה ידוע

 לקורא החוק במה דברים אמורים.

י ל ם כל ו כ י  111^ ס

ת טוקיו ואמנת מ  עיקר המגמה של המבט הביקורתי על צורת הקליטה של הוראות א
 האנ בתחיקה הישראלית הוא לשוב ולהעלות את הענין של הצורך בשיפור הטכניקה
 החקיקתית. שיפור זה מתבקש לא רק ביחס לאירגון הפנימי של הוראות דברי החקיקה
 לפי נושאי ההסדרה ולתיאום ביניהם על בסים של קונצפציה מודעת אחידה. השיפור
 הדרוש נוגע, בראשונה, לתיחום הנושאים בני הסדרה ספציפית, לעומת הנושאים המחיי
 בים הסדרה כללית: שכן, גישה חקיקתית ספציפית לנושאים מן הסוג השני, מכניסה

 את המחוקק לקזואיםטיקה, דבר אשר קרה עם חקיקת חוק הטיס האמור.
ת ישראל נ מ  אמנם חוק זה בא לקלוט בתחיקה הארצית את התחייבויותיה של מ
ת האג, הנוגעות שתיהן לעניני התעופה. מ א ל ת טוקיו ו מ א  הנובעות מהצטרפותה ל
ד לשלב את ההתחייבויות הללו לפי ד  אולם, במישור מלאכת החקיקה הפנימית היה צ

 מהותן הכללית ולאו דווקא ביחס לתחבורה האווירית,
 כך, ענין הסמכויות המשטרתיות והפרוצידורליות של קברניט כלי טיס בטיסה, המיוע־
ת להבטיח את השליטה על כלי חטים, את בטיחותו ובטיחותס של בני האדם  מ
ך  והרכוש שבו, את המשמעת ואת הסדר הטוב בכלי הטיס— ענין סמכויות אלה—צרי
 היה לשלב אותו בענין הכללי של הסמכויות המשטרתיות והפרוצידורליות של מפקדי
 כלי תחבורה, אשר בשעת הימצאותם בתנועה מנותקים, במובן מסויים, מן השייטון ואף

ה.  יכולים להימצא בשטח שאינו של הממנ
 מכל מקום, מיקום ההגדרות של העבירות השונות יפה בספר החוקים הפלילי ואז
 גם התוכן של אחדות מהן היה פחות קאזואיםטי; שכן, לפחות מעשי החבלה ומעשי
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 ההתנקשות בחירות האדם, אינם ספציפיים לתחום התחבורה האווירית בלבד, ויכולים
ה; כד שמיקום  להתבצע גם בתחומים אחרים, או, נכון יותר, ללא כל קשר עם תהום ז
 נכון של הגדרות העבירות היה מחייב גם השקפה רחבה יותר באשר להיקף הגדרתן.
 אשר לתחולת החוק הפלילי—הטריטוריאלית והאקםטרא־טריטוריאלית—זהו ענין
ע מעקרונות ההסדר.  אשר כל הסדר ספציפי משיקולים פרגמטיים עשוי רק לגרו
 לדעתנו, הגיע הזמן ליצור את המתכונת הנורמאטיבית הכללית לתחולת החוק הפלילי
 המוניציפאלי לפי המקום שבו בוצעו העבירות המוגדרות באותו חוק. ההבחנות מבחינת
 סוג העבירות (:<ג1»1גמ1 16!0»מ), מעמדו של עושה העבירה (ם3ח50מס ש011ט»),
 היחס שבין תחולת החוק המוניציפאלי לבין הדין ומעשה־בית־דין נכרי, והפיקוח על
ניציפאלי—ההבחנות מן הבחינות הללו — בין התחולה הטריטוריאלית,  הפעלת החוק המו
 התחולה הפרסונאלית האקטיבית, התחולה הפרסונאלית הפאםיבית, התחולה הפרוטק־
, אשר מקומה בספר החוקים ת י ל ל  סיבית והתחולה האוניברסאלית, מצריכות הסדרה כ
 הפלילי והיא בוודאי תיתר כל צורך בהוראות מיוחדות לגבי עבירות מסויימות וגם

 תמנע, לאקונות, סתירות והגזמות בתחיקה.
 רוב הפגמים בחוק הטיס החדש שהצבענו עליהם הם פועל יוצא של גישה קאזואיססית־

 פרגמאטית לעניני. חקיקה, במקום לספק לה מסגרת מושתתת על הכללה עקרונית.

392 




