
 הוראה אחת, פירושים לה שניים
1 (  «ע״פ 399/68 מדיג••! ישראל נ. זממו

י פירושים שונים ז האם בית־המשפט העליון כפוף  האם ניתן לתת לאותה הוראת חוק שנ
ן ז ו במקרה קודם, ואשר היא מפרשת הוראת חוק פלילי שלא כדי  להחלטה שיצאה ממנ
 שאלות אלו, הנוגעות לפרשנות חוקים, התעוררו במקרה שלפנינו לרקע הוראות חוק

 החנינה, תשכ״ז—1967.
 המשיבים הועמדו לדין בבית״חמשפט המחוזי בת״א־יםו בעבירות לפי החוק לתיקון
י האסור בכתב האישום ת מרמה, סחיטה ועושק), תשכ״ג—1963. עפ״ רו (עבי ן נשי  דיני העו
ע לסך 106,000 ל״י. בהכרעת הדין קבע י  שווי נושאי העבירות, המיוחסות למשיבים, מג
י כי יש לנכות מן הסך הנ״ל, הנקוב בכתב האישום, את הסך ז  שופס בית־המשפט המחו

 13,500 ל׳׳י. ממצא זה עורר אח השאלה אם יש להחיל על הליך זה את החנינה.

בע:  סעיף 5(א) לחוק החנינה, תשכ״ז—1967 (להלן — חוק החנינה או החוק) קו
 ״לא יינקט הליך פלילי בבית משפט בשל עבירה שנעברה לשני כ״ו באייר תשכ״ז
 (5 ביוני 1967 < זולת עבירה מן המנויות בסעיף 1 (ג). ואם ננקט הליך בזה — יופסק״.

 סוג העבירות, מן המנויות בסעיף 1(ג) לחוק החנינה, הרלבנטי לעניננו, הוא זה
: נו  המפורט בס״ק (5) של הסעיף האמור, אשר זו לשו

 ״עבירה לפי החוק לתיקון דיני העונשין (עבירות מרמה, סחיטה ועושק), תשכ״ג—
 1963, לפי סעיפי פקודת החוק הפלילי, 1936, שאותו חוק ביטל, או לסי סעיפים
 275, 276 אד 305 לפקודת החוק הפלילי, 1936, כשהעבירה או העבירות שצורפו
 בכתב אישום אחד נוגעות לנושא או לנושאים, ששוויים הכולל הוא 100,000 לירות

 או יותר׳׳.

 בית־המשפט המחוזי קבע כי, עם החלטת הניכוי האמורה, ברור הוא ששווי נושאי
 העבירות המיוחסות לנאשם אינו מגיע לסך 100,000 ל״י, ולכן יש להחיל את החנינה.

״מ בפני בית־המשסט העליון.  על החלטה זו עירער ב״כ הי
 השאלה שהתעוררה בבית־המשסט העליון היתה משמעות הביטוי האמור בסיפא
ינה — האם את שווי נושאי העבירות האמור באותו סעיף יש  לסעיף 1(ג)(5) לחוק החנ
ו לאור הכרעת הדין של בית־המשפט. ן לאור הכתוב בכתב האישום או שיש לבחנ  לבחו
גה: י  אם האמור בכתב האישום הוא שיכריע לעניננו — אין להחיל במקרה זה את החג
 ואילו אם המבחן הקובע הוא הכרעת הדין — הרי שיש להפסיק את ההליך הנידון

ח החנינה. נ  מ

 1 כ״ב פד׳׳י(2), ע10.
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 אנב הכסיקח

 בית־המשפט העליון פסק כי הסכום הרלבנטי לעניננו הוא זה הנקוב בכתב האישום,
 באמצו בכך את קביעתו של בית־המשפט העליון, בהרכב אחר, בבג״צ 361/67־-.
 בבג״צ 361/67 קבע השופט כהן, באמרת אגב, כי שווי נושאי העבירות האמור בסעיף
 1(ג)(5) לחוק החנינה, היינו — הסך 100,000 ל״י, מתייחם אך ורק לאמור בכתב האישום
 כפי שהוגש לבית־המשפט מלכתחילה, ״מה שקורה לכתב אישום זה, או לעבירות הללו
 או מקצתן, בשלב מן השלבים שלאחר צירופם יחדיו בכתב אישום אחד, אינו מעלה עוד
 ואינו מוריד״*, אמנם העובדות, נשוא הדיון בבג״צ הנ״ל, היו שונות — המדובר היה
 בהפרדת דיון — אך קביעתו של השופט כהן היתד׳ כללית, והתייחסה מפורשות גם
 למקרה של נאשם ״היוצא זכאי בדינו במקצת העבירות בהן הואשם, ונושאי העבירות
 שבהן הורשע בדינו אינם עולים כדי 100.000 ל״י, הוא המקרה הנדון לפנינו, בקובעו
 כי ׳׳החנינה לא תחול עליו: כתב האישום הוא הקובע לענין זה ולא הכרעת הדין״ י.

 על פס״ד וה פרסמתי הערתיבקורת בהערה זו ניסיתי להראות כי ההלכה, העולה
 כפם׳׳ד זה, אינה רצויה. מכח הלכה זו ניתן בידיה של התביעה הכללית הכת לקבוע
 על מי תחול החנינה ומי לא ״הנה מחסדו של המחוקק. בחנתי את השאלה אף לאור
 לשונו של מחוקק חוק החנינה והגעתי למסקנה כי אין כל מניעה לתת לסעיפים
 הנידונים משמעות הגיונית וצודקת וכי עלינו לבחון את שווי נושאי העבירות כפי שהוא
 לאמיתו של דבר ולא כפי שנוסח בכתב האישום י. הובעה גם דעה אחרת • שלפיה
 ההלכה שנקבעה בבג״צ 361/67 מחוייבת הנוסח המפורש של הוראת החוק ואם הוראה
 זו מביאה לתוצאות בלתי רצויות, כי אז יש לפנות בטענות וביקורת אל המחוקק ולא

 לבית המשפט אשר אינו רשאי לסטות מקביעות החוק החד משמעיות.
 אין אני עומד לדון בשאלה זו שניה, וכל כוונתי היא להתייחס להנמקותיו של בית־
 המשפט בענין שלפנינו ולבחון אם יש בהן ארנם כדי להביאנו למסקנה, אותה למד

 בית־המשפט מהן.
 2. הוראת הסעיף 1(ג)(5) היא יוצא מהכלל לא רק להוראת הסעיף 5(א) לחוק
 החגיגה אלא גם לאמור בסעיפים 1(א) ו־2(א) לאותו חוק. סעיף 1(א) דן באדם שהורשע
 בדין וביום כניסתו לתוקף של חוק החנינה הוא נושא עונש מאסר, או עומד לשאת
 עובש מאסר, בגין אותה הרשעה. בהתאם להוראה אחרונה זו יש לשחררו מבית הכלא,
 ואם נגזר דינו למאסר והוא טרם התחיל לשאתו — לא ישאהו. סעיף 1(ג) לחוק החנינה
 קובע יוצאים מהכלל להוראה זו, ואחד מהם הוא זה המנוי בסעיף 1(ג)(5) לו. יוצא,
 מכח פרוש הוראת הסעיף 1(ג)(5) שנעשה בבג״צ 361/67 הנ״ל, כי המבחן לפיו ייקבע
 אם אסיר ישוחרר מבית כלאו הוא לא הכרעת הדין אלא האמור בכתב האישום, כפי

 שהוגש נגדו מלכתחילה «.
 מסקנה אחרונה זו אינה נראית לנשיא *. לדבריו, אין, לעניננו, דין אי נקיטת הליכים

. 72J—371 ,365 ,11) ב פד׳יי ״ כ 2 
 ן se, בזנמ׳ 372, מול האות אי.

 m? 4, בין האותיות א׳־ב׳.
 5 ״שרירות וםימפטיה : מבחנים להחלת החנינה״; כמפטיפ, כרך א׳, עמי 211.

 6 ד׳ ZT, עמ׳ 215—217.
 ד נמשמיפ, כרך א׳, עמ׳ .218 8 ר׳ שמ, עפ׳ 214.

T כתב את פסה־ד העיקרי בעניו שלפנינו. U י) 
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 הוראה אחת, פירושים לה שניים

 פליליים כדין שחרורו של אסיר מבית כלאו, עיניו של המחוקק, שעה שחוקק את הוראת
; ולכן יש לומר י נ  הסעיף 1(א) לחוק החנינה, היו נשואות לשלב שבו כבר נידון אדם פלו
 כי שווי נושאי העבירות, הנדון בסעיף 1(ג)(5), בהקשר זה, משמעותו השווי בהתאם
 להכרעת בית־המשפט. ואילו עיניו של מחוקק חוק החנינה היו נשואות, עת חוקק את
ת הוראת הסעיף  הוראת הסעיף 5(א) לו, לשלב שלפני ההרשעה; ומשום כך משמעו

 1(ג)(5), בהקשר זה, היא השווי בהתאם לכתוב בכתב האישום.
 לא ברור כיצד זה ניתן לפרש אותה הוראה עצמה — היא הוראת הסעיף 1(ג)(5) לחוק
 החנינה — בשני מובנים שונים, וזאת בהתאם לסעיפי ההפניה השונים המפנים אליה.
 בסעיפים 1(א) ו־5(א) אין ולא כלום לשאלת המבחן אותו עלינו להחיל לשם קביעת
 שווי נושאי העבירות, עליו מדובר בסעיף 1(ג)(5). אמנם בסעיף 1(א) לחוק החנינה
 מדובר באדם שנגזר דינו למאסר, כלומר — כבר הורשע בדין, ואילו סעיף 5(א) לחוק
 דן באדם אשר הליך פלילי תלוי ועומד נגדו, דהיינו — טרם הורשע בפס״ד סוסי;
 ואולם, מדוע זה שומה עלינו לפרש את הוראת הסעיף 1(ג)(5) באופן שונה ביחס לשני
תיהמשפט ששווי ! השאלה שלפנינו מתעוררת כאשר מסתבר לבי י ו ל ל  ההקשרים ה
 נושאי העבירות הנקוב בכתב האישום אינו משקף את המצב לאמיתו. הדבר עשוי
 להסתבר לבית־המשפט בעקבות ממצא בית־המשפט בעת הכרעת הדין או בעקבות
 בקשת ב״כ היועץ המשפט״ להפחית מן השווי הנקוב בכתב האישום או לחזור בו ממספר
 פרטי אישום. מדוע מצווה בית־המשסט— בדונו בשאלה אס עליו להפסיק את ההליך
 הפלילי הנדון לפניו — להתעלם מממצאו שלו או מהפחתת שווי נושאי העבירות, שבוצעה
 בעקבות בקשת ב״כ הי״מ, ולהכריע בשאלת החלת החנינה ע״ם נתונים אשר, לידיעתו,

!  אינם משקפים את המצב לאמיתו ז
 מחוקק חוק החנינה החליט למחול לעבריינים אשר בצעו את מעשי עבירותיהם לפני
 הי5 ביוני 1967 וטרם ריצו את כל עונשם. המחוקק ה־ה ער לעובדה כי מקצתם של
ן י  אנשים אלו כבר הורשעו בדין ונושאים עתה את גזר הדין שהוטל עליהם, ומקצתם עדי
נים להכרעתו של בית־המשפט בענינם. מסתבר גם, שהמחוקק בחר בחנינה  ממתי
 סלקטיבית ופרט רשימת מקרים אשר לגביה לא תחדל החנינה, היא הרשימה המנויה
 בסעיף 1(ג) לחוק. הן בסעיפים 1 ו־2 לחוק, הדנים באי נשיאת גזר דין אשר הוטל
 לפני כניסתו לתוקף של חוק החנינה, והן בסעיף 5 לחוק. הדן באדם אשר ביום כניסתו
ן לגזר דינו, מפנה אותנו המחוקק לרשימת היוצאים מהכלל  לתוקף של החוק עוד המתי
 המפורטת בסעיף 1(ג) לחוק. מכאן כוונתו הצודקת של המחוקק להתייחס יחם שוה
ן עדיין לגזר דינו. מאייו לו  לעבריין אשר כבר נידון על עבירותיו ולנאשם הממתי

 לבית־המשפט כי כוונת המחוקק היתה להפלות בין אנשים אלו ? 1

 זאת ועוד, הוראת הסעיף 5(א) לחוק החנינה דנה לא רק בהפסקת הליך פלילי אשר
 ביום כניסתו לתוקף של החוק הוא מתקיים בערכאה הראשונה אלא גם בהפסקת ערעור
ת שווי נושאי  פלילי. איזה מבחן נחיל במקרה זה — מקרה הערעור— לענין משמעו
 העבירות, עליו מדובר בסעיף 1(ג)(5) לחוק ? נאמנים לשיטתו של הנשיא ובמגמה שלא
יות של שילוב הוראות הסעיפים 1(ג)(5< ו־5(א) לחוק, עלינו לאמר  להביא לכפל משמעו
 כי גם במקרה הערעור המבחן להפסקת ההליך הפלילי הוא שווי נושאי העבירות בהתאם
— שרוי נושאי העבירות, מן א ב  לאמור בכתב האישום. ואם כך, מה יהא הדין במקרה ה
 המנויות בסעיף 1(ג)(5< לחוק, המיוחם לאדם פלוני בכתב האישום, עולה על הסד
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 אנב הפסיקה

 100,000 ל״י. בית־המשפט בהכרעת הדין קובע כי שווי נושאי העבירות, אותן עבר
ר את דינו למאסר. מ  הנאשם, קטן מן הסכום הנ״ל אך אעפ״כ, בעקבות הרשעה זו, נ
 בתקופה בה יושב נידון זה במאסר נכנס לתוקפו חוק החנינה. ערעור שהוגש על החלטת
ן זה חיים אנו מפי כתב האישום. — דינו שיימשך, שכן בעני ה ט מ ל  בית־חמשפט ד
יב ן אותם מחי כ ש — ו א ל ת כ  ואולם, שלטונות בית הכלא מצווים לשחרר אותו אדם מבי
 הסכום הנקוב בהכרעת הדין. תוצאה זו תימנע אם נאמר שהוראת הסעיף 1(א) לחוק
 חלה רק לגבי אדם הנושא עונש מאסר לאחר הרשעה סופית בדין, שלא ניתן עוד לערער

 עליה. ואולם, למסקנה זו אין כל אחיזה בלשון הוראת הסעיף.
 נראה לי, כי להוראת הסעיף 1(ג)(5) לחוק החנינה משמעות אחת ויחידה, הן בהקשר

 להוראת הסעיף 1(א) לחוק והן בהקשר להוראת הסעיף 5(א) לו.
ו של בית־המשפט אינו צודק, באשר תולה הוא את שאלת החלת  3. כאמור, מבחנ
נו ומניעיו של מנסת כתב האישום. בתי־המשפט, בבג״צ 361/67 ו  החנינה בידיעתו, דמי
ן הם מחילים מבחן רצוי. ואולם, לתמיכה  הנ״ל ובענין שלפנינו, היו ערים לכך שאי

, מעלה הנשיא הנמקה כפולה. ראשית, ידו  במבחן המוחל עלי

 ״אפשר לומר שאין לחשוב כי היה בכוונת המחוקק שקביעת שווי העבירות, לענין
י מבחנים, הכול לפי מצב נ ש  סעיף 5(א), תהיה תלויה בשימוש באחד או באחר מ
 הדיון, והיה: אם מצב הדיון אינו מצריך שמיעת ראיות או הדיון הגיע לשלב שבו
 טרם נסתיימה פרשת שמיעתן, אזי יזקק בית המשפט למבחן של כתב האישום,
 ואילו אם אותה פרשה כבר נסתיימה, הוא יקבע את שווי העבירות על פי חומר

״ 10, ת ו ד ע  ה

: טרם נסתיים ההליך ן ו  עם כל זאת מחיל בית המשפט מבחן כפול בהתאם למצב הדי
 הפלילי והשאלה היא אם להמשיכו — כתב האישום יורה לנו את דרכנו, נסתיים הדיון

 והנאשם מרצה את עונשו — הכרעת הדין תספק לנו את הפתרון המבוקש.
ר המבחנים המוחלים אלא באיזו מדד. פ ס  ואולם, השאלה אינה צריכה להיות מהו מ
 הם מתאימים לתפקידם כקני־מידה להחלת חנינה ובאיזו מידה הם ניתנים להפעלה
 במסגרת הפרוצדורלית הקיימת. המבחן המוצע בזה הוא השווי האמיתי, כפי שהדבר
 מסתבר במהלך המשפט. מגיע השווי הנקוב בכתב האישום לכדי 100,000 ל״י ובתאריך
א נוכל להחיל את  כניסתו לתוקף של חוק החנינה תלוי ועומד הליך זה בבית־המשפט, ל
 החנינה בשלב זה, ויהא עלינו להמשיך בדיון. הערכת העדויות — מקומה בתום הדיון
״מ ואם בעקבות  ולא באמצעיתו. ואולם אם בהמשך הדיון מסתבר — אם מפי ב״כ הי
י השווי הנכון הוא מתחת לסכום האמור, יש להחיל את כ — ט פ ש מ ה ־ ת י  ממצאו של ב
נה יי. במקרה בו לא נשמעות ראיות משום שהנאשם מודה בפרטי האישום המיוחסים י  החנ
 לו, ושווים של אלו מגיע לסך 100,000 ל״י, לא יהנה הנאשם מן החנינה. זאת לא משום
י שבעקבות  שהתביעה יחסה לו עבירות ששווי נושאיהן מגיע לכדי 100,000 ל״י אלא מפנ

 הודאתו זהו השווי אותו קובע בית־המשפט כנכון בהכרעת דינו.

ת א במילא בלתי צודקת, בחלותה א  שגית, אומר הנשיא, הוראת הסעיף 1(ג)(5) הי

 10 כ״ב פד׳׳י,(2), 1033, בין האותיות ה׳־ו׳.
 11 אין חוק החנינה מחייבנו להחליט בשאלת החלת החנינה בהתאם למצב הדברים שביום

 כניסתו לתוקף (ר׳ עמ׳ 216—217 להערה הנ׳׳ל).
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 הוראה אחת, פירושים לה שניים

נה בסכום נוקשה. עבריין ששווי נושאי עבירותיו, הכלולות בכתב י  שאלת החלת החנ
 אישום אחד, מגיע לסך 100,000 ל״י לא יחנה מן החנינה. לעומתו, יהנה ממנה עבריין

 ששווי נושאי עבירותיו קטן אך במעט מהסך האמור.
ו נ  הנמקה זו תמוהה ה־א; האם משום שהוראת חוק קובעת מבחן שאינו צודק, עלי
! נכון הוא, שהמבחן הקבוע בסעיף 1(ג)(5) הוא  להמשיך ולפרשה באופן בלתי צודק י
נה בו. מכוחו ; אבל אפליה אינה טמו ע) מנ  נוקשה (נוקשות היא לעיתים דבר בלתי נ
י עבריינים, הגם ששווי נושאי עבירותיו של  של מבחן זה עשוי להיחון רק אהד משנ
ו  אחד מהם עולה אך במעט על שווי נושאי עבירותיו של חברו, שניחון. ואולם, מכח מבחנ
י עבריינים, הגם ששווי נושאי עבירותיו  של ביתיהמשפט, עשוי להיחון רק אחד משנ

 של זה שאינו ניחון ק ט ן משווי נושאי עבירותיו של רעהו,

א:  4. השופט לנדוי הוסיף את ההערה הבאה לפסק־דינו של הנשי
 ״אין אני בטוח שאילו באה השאלה בדבר פרוש הסעיפים 5(א), 1(ג)(5) של חוק
ט יתי מחלי  החנינה, תשכ״ז—1967 עתה בפני בית משפט זה בפעם הראשונה, הי
 בה בהתאם לדעה שהובעה בבג״צ 361/67. אבל מכיון שכבר יצאו דברים אלה
י בית משפט זה ויש להניח שהם הדריכו הלכה למעשה את הנוגעים בדבר,  מלפנ

 מאז ועד היום, אני מסכיס שאין עוד מקום לסתרם״ *י.

ב שנאמרה בבג״צ 361/67 עד שאין זה ג ת ה א ר מ  מי הם אלו שהסתמכו על א
ה! האם הכוונה לאנשי התביעה הכללית שנפחו ללא  רצוי כי בית־המשםט יחזור בו ממנ
 כל יסוד את שווי נושאי העבירות, שיוחס לנאשם י מהו החשש מפני שינוי הפתרון
 ומתן פירוש נכון להוראת חוק ? האם הנאשם צריך לסבול עקב העובדה שבמקרים
ון  קודמים פורשה הוראת ההוק שלא כהלכה ז האין זה תפקידו של בית־המשפט העלי

 דוקא להעמיד על דיוקן את ההלכות המשפטיות הנדונות לפניו י

י ן מ ם ט ו ה ג ש  מ

407 

 12 ראה עמ׳ 1036 לפסה״ד.
 * תלמיד השנה השניה לתואר מוסמר למשפטים.




