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  כלכלה ומוסר , משפט, איל זמיר וברק מדינה

  )הוצאת אוקספורד(

  מאת

  *אריאל פורת

בספר מושא הביקורת מציעי� זמיר ומדינה תאוריה מרתקת ליישוב שיקולי� תוצאתניי� 

ע� דאונטולוגיי� בתו� שיטת המשפט ומיישמי� את התאוריה שה� מציעי� בכמה 

נבחנת בקצרה דר� חלופית ליישוב  בחלק הראשו� של הביקורת 1.תחומי� משפטיי�

נמתחת ביקורת על האופ� שבו זמיר ומדינה , שיקולי� תוצאתיי� ע� דאונטולוגיי�

מציעי� לבחור מבי� דרכי פעולה שונות שמפרות מגבלות דאונטולוגיות וע� זאת 

ונמתחת ביקורת על טענה של , מותרות לכאורה מכיוו� שהתועלת שבה� רבה במיוחד

אשר לאופ� שבו על המשפט להתייחס לסיכוני� קטני� לעומת סיכוני� זמיר ומדינה ב

החלק השני של הביקורת מתמקד ביישו� התאוריה של זמיר ומדינה בתחו� דיני . גדולי�

בי� היתר מבוקרת . ה� בדיני כריתת החוזה וה� בדיני התרופות בגי� הפרתו, החוזי�

  . הפרה של מגבלה דאונטולוגיתעמדת� של זמיר ומדינה שעל פיה כל הפרת חוזה היא

  

‡Â·Ó .‡ .‰È¯Â‡˙‰ .1 .נקודות למחשבה. 2; הצגת הטענות ;· .ÌÂ˘ÈÈ‰ :ÌÈÊÂÁ È�È„ .

  .ÛÂÒ „·¯; נקודות למחשבה. 2; הצגת הטענות .1

  מבוא

" יעיל " להחליט בי�דילמה כשעליופני  מדי פע� בעומדכמעט כל מי שמחליט החלטות 
תתו ית ספר אשר ברור לו שאחד התלמידי� בכקחו למשל מורה בבי". צודק"לבי� 

א� המורה , מקרי� כאלה קורי� לעתי� קרובות מדי. השתולל בהפסקה ושבר שולח�
 למנוע אפקטיבית הניחו שאי� לו דר� .מתקשה להפסיק� שכ� אינו יודע מי עשה זאת

ה המורה מאמי� שענישה עשוי.  פיקוח הדוק יותר על תלמידיובאמצעותהתנהגויות כאלו 
 היא להעניש את ואחת האפשרויות העומדות בפני. להרתיע א� אינו יודע את מי להעניש

הניחו ( הביקור שתוכנ� למחרת היו� לאוניברסיטת תל אביב בביטול למשל, תהיכל הכ

 
אוניברסיטת , הפקולטה למשפטי�, ש אל� פוהר" מ� המניי� ומופקד הקתדרה למשפט פרטי ע'פרופ  *

 שעבדו המערכת לחברי וכ�, הרבסט ורפי גוטריי� זאב לעורכי�, ÌÈËÙ˘Ó העת לכתב תודה .תל אביב

 .מצוינת עריכה ועל חשובות הערות על, יניב ולגלעד זעירא ליות�, קור��ברק לנטע: המאמר על
1  EYAL ZAMIR & BARAK MEDINA, LAW, ECONOMICS, AND MORALITY (2010) . 
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הא� ראוי שינקוט ענישה "). עונש"כל התלמידי� ביטול הביקור הוא אכ� שבשביל 
) תרתי משמע(תלמידי� שאי� לה� יד ורגל : הבעייתיות שבכ� ברורה? קולקטיבית

 למצוא דר� להפסיק שעליו המורה מבי� ע� זאת. בשבירת השולח� ישלמו את המחיר
תה אולי ירגיע את יא� יעניש את כל הכ. אחת ולתמיד את שבירת השולחנות בהפסקה

ולכ� , מצפונו בכ� שרבי� יודעי� מי שבר את השולח� א� שומרי� על קשר של שתיקה
.  אינ� יודעי�אחרי�א� ע� זאת הוא מבי� היטב שרבי� , ב� מסוי� ג� ה� אשמי�במו

להחליט החלטה יעילה שתפסיק את ההרס : בפני דילמה אמתיתאפוא המורה עומד 
תה א� תהיה בלתי צודקת כלפי התלמידי� החפי� מפשע או להימנע מקבלת החלטה יבכ
רובנו לא נבוא אליו בטענות על , ה יבטל את הביקור באוניברסיטסביר להניח שא�. כזו
אחד  על כל נכבדלמשל קנס כספי , טיל עונש חמור יותריא� א� במקו� זאת . כ�
 בלתי"או " צודקת בלתי"ואומרי� כי היא היינו אולי מבקרי� את החלטתו , התלמידי�מ

  ". מוסרית
, LAW, ECONOMICS, AND MORALITY, הספר המרתק והחשוב של איל זמיר וברק מדינה

מתמודד חזיתית ע� השאלה , שהתפרס� בהוצאת הספרי� של אוניברסיטת אוקספורד
, במילי� אחרות.  דילמות מ� הסוג שדוגמת המורה ממחישהליישבהמשפט על כיצד 

, וכיצד הוא אכ� לעתי� נוהג, השאלה שבמרכזו של הספר היא כיצד על המשפט לנהוג
תית או להשיג תוצאות רצויות באופ� כאשר מצד אחד הרצו� להגדיל את הרווחה החבר

דהיינו שיקולי� , דאונטולוגיי�� א� שיקולי� מוסריי�,  לכיוו� אחדמוש�כללי יותר 
הספר מניח . מושכי� לכיוו� ההפו�, הנוגעי� למוסריות הפעולה להבדיל מתוצאתה

למשל תוצאתני� מובהקי� כמו רבי� מ� , יהיו כאלו.  כא� דילמהקיימתכמוב� שאכ� 
פעולה : דילמה מלכתחילהבעיניה� אי� כא� ש, קי� בניתוח הכלכלי של המשפטהעוס

אכ� קיימת ד ו רבי� מאבעיניא� . היא טובה כאשר היא משיגה תוצאות טובות ותו לא
והשאלה שהספר מבקש לענות עליה ניקרה ומנקרת במוח� של רבי� וטובי� , דילמהכא� 

של , של משפטני�, ופי� של המוסרבמוח� של פילוס): באינטנסיביות משתנה אולי(
ולמעשה במוחו של כל מי שקובע כללי� או , של מדינאי�, של אנשי עסקי�, כלכלני�

  .  החלטות ברמה כזו או אחרתמחליט
 שכ� קשה לה� לקבל תוצאתנות ,רבי� נרתעי� מ� הניתוח הכלכלי של המשפט

 או להסביר את טהורה כתאוריה נורמטיבית וא� לא כתאוריה אשר יש בכוחה לתאר
מטרתו של הספר היא להציע מסגרת מחשבתית שעשויה לקרב בי� . המשפט הנוהג

 ובה�, תועלת במשפט ומחוצה לו–בעיקר כאלו העוסקי� בשיקולי עלות, תוצאתני�
 . לבי� דאונטולוגי�, חוקרי הניתוח הכלכלי של המשפט
,  שבבסיסואתמקד בתאוריה. כנו של הספר ומבנהוובחלק הראשו� אעמוד על ת

. �י דאונטולוגידהיינו בהצעה של המחברי� כיצד לשלב שיקולי� תוצאתניי� ע� שיקולי�
א� . דיני החוזי�ב השני אבח� את היישו� שהמחברי� מציעי� לתאוריה שלה� חלקב

הכתוב היטב והמאתגר , לפני כל זאת יש להדגיש שמדובר בספר חשוב ומעניי� ביותר
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� רב י עני– יש להניח שכבר החל לעורר – ק שהוא יעורראי� לי ספ. ד את המחשבהומא
 .אצל כל מי שעוסק בתאוריה של המשפט

 התאוריה. א

  הצגת הטענות. 1

ÔÂ˘‡¯‰ ˜¯Ù‰ של הספר פותח בהצגה קצרה של אופי הניתוח הכלכלי הנורמטיבי בכלל 
 בבסיס הניתוח הכלכלי עומד הרעיו� של הגדלת 2.והניתוח הכלכלי של המשפט בפרט

ועיקר ,  ס� הרווחה של הפרטי� המרכיבי� את החברהשהיא, � הרווחה החברתיתס
עיסוקו בשאלה כיצד לספק תמריצי� לשחקני� השוני� בזירה כדי שיתרמו להשגת 

בי� היתר ,  ביקורות שנמתחו על הניתוח הכלכליכמההמחברי� מציגי� . מטרה זו
רתית אינה צריכה להיות שהגשמת ההעדפות של הפרטי� כדי להגדיל את הרווחה החב

ושהניתוח הכלכלי מושתת על הנחת רציונליות של השחקני� , המטרה האולטימטיבית
ביקורות אחרות על הניתוח . שעה שהנחה זו לעתי� קרובות אינה מתקיימת, השוני�

דהיינו ההנחה שכל טוב , הכלכלי תוקפות את הנחת הקומנסורביליות של הניתוח הכלכלי
וכ� את , רגו� לערכי� כספיי� ולהשוואה זה ע� זה על פי אותו מדדאו רע ניתני� לת

 בנכונות לשל� או לקבל כס� כאמת מידה להערכת חיי� וגו� של בני השימוש הרווַח
שכ� על פיה� חייה� , לטענת המבקרי�,  רגרסיביהואשימוש באמות מידה אלו . אד�

) או לקבל( לשל� ל עשירי�נכונות� ששכ� , וגופ� של עשירי� שווי� יותר משל עניי�
 שהניתוח הכלכלי היאא� הביקורת החשובה ביותר המוצגת בפרק .  עניי�רבה מזו של

 דהיינו שיקולי� הנוגעי� למוסריות – בחשבו� שיקולי� דאונטולוגיי� מביאאינו 
, כ� ממשיכה הביקורת, לפיכ�. ועל כ� אינו מוסרי,  אלא תוצאות בלבד–הפעולה עצמה 

וכאשר , ת הניתוח הכלכלי למגבלות הנובעות מ� הציוויי� הדאונטולוגיי�יש להכפי� א
‰·Â˜È¯˙  היאביקורת זו . יסוג בפני האחרוני�העל הראשו� ל, �ייש סתירה בי� השני

˙È‚ÂÏÂË�Â‡„‰ , פי ביקורת זו על, למשל. ניתוח הכלכליאת ה חזיתית שתוקפתוהיא ,
כלי רק כאשר ה� משפיעי� על  בחשבו� בניתוח הכלמובאי�שיקולי� של הגינות 

.  ער� חשוב בפני עצמוהיאשהגינות פי א� על , א� לא בזכות עצמ�, הרווחה החברתית
לאמירת , לא נית� בניתוח הכלכלי משקל לכיבוד הבטחות, פי ביקורת זו על,  לכ�בדומה
לזכות לכבוד ולזכויות בסיסיות אחרות כל עוד הפגיעה בערכי� אלו , לאוטונומיה, האמת

. טמו� פג� מוסרי בסיסי, פי הביקורת  על,א� בכ�. אינה פוגעת ברווחה החברתית
, אלא נגד כל ניתוח תוצאתני, הביקורת הדאונטולוגית מכוונת לא רק נגד הניתוח הכלכלי
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דהיינו נגד כל ניתוח הבוח� את התוצאות א� מתעל� מ� המוסריות של הפעולות 
  . המביאות לה�

 היאוית אחרת שמביאי� המחברי� נגד תורות תוצאתניות ביקורת דאונטולוגית מזו
שה� דורשות מ� הפרט להשיג את התוצאות הרצויות ג� כאשר המאמ� להשיג� נוגד את 

ה שלא לעשות יהאינטרס שלו או של אחרי� הקרובי� לו ואינ� מותירות לו את האופצי
עו� שיש להציב  הטי אפואעומדשבבסיסה הביקורת הדאונטולוגית הראשונה לעומת . כ�

˙ÂÏ·‚Ó בבסיס הביקורת השנייה עומד הטיעו� שיש , )והתוצאתני( על הניתוח הכלכלי
  .  לפעולה א� אינו חפ� בכ�ו פעולה לפרט ולא לחייב‡ÂÈˆÙÂ˙לית� 

 3".ס� דאונטולוגיית"של הספר עוברי� המחברי� לדיו� במה שה� מכני�  בפרק השני
אשר , ) אבסולוטיסטיתלהבדיל מדאונטולוגיה(נה דאונטולוגיית ס� היא דאונטולוגיה מתו

דאונטולוגיית ס� . אינה מתעקשת על כ� שלעול� אי� להפר את המגבלות הדאונטולוגיות
 לתוצאה גרועה עד  בה� מקרי� שכיבוד מגבלה דאונטולוגית יביאשקיימי�מכירה בכ� 

גיה דאונטולולעומת , למשל. וא� רצויה, כדי כ� שהפרת המגבלה תהיה מותרת
דאונטולוגיה מתונה , עשויה לאסור על אמירת שקרי� בכל מצב שהואהאבסולוטיסטית 

ויש להניח שא� במקרי� (תתיר לשקר א� השקר נועד להציל את חייו של אד� ח� מפשע 
דאונטולוגיה מתונה עשויה להתיר אפילו הריגה של אד� ח� מפשע א� ). קיצוניי� פחות

ממנה מפתחי� שזו נקודת המוצא .  של אלפי בני אד�הדבר דרוש בוודאות להצלת חייה�
  4.בפרק הרביעי של הספר, לאחר מכ�המחברי� את התאוריה שלה� 

 שיכולה להיות מחלוקת באשר לתוכ� המגבלות לאפשרותהמחברי� ערי� 
� יוה� אינ� מתיימרי� לספק רשימה ממצה של הציוויי� הדאונטולוגי, הדאונטולוגיות

פי� שמעבר לה� מותר או א� מתחייב להפר ות הללו או של הִסאשר יוצרי� את המגבל
ע� זאת ה� מציעי� כי במסגרת הציוויי� הדאונטולוגיי� נכללי� . את המגבלות

הציוויי� הדאונטולוגיי� א� . בגופו ובכבודו, האיסורי� על פגיעה בחייו של אד�
� בני אד� כמו ג� לנהוג ע, לא לשקר ולא לבגוד, מטילי� חובות לקיי� הבטחות

תורות מוסר דאונטולוגיות רבות מבחינות בי� התנהגות בלתי מוסרית אקטיבית . בהגינות
). מניעת הרג על ידי אחר�כגו� אי(לבי� התנהגות פסיבית ) כגו� מעשה של הרג(

הפרת צו ) כגו� הגנה עצמית, ע� חריגי� ידועי�(ההתנהגות הראשונה תהווה באופ� רגיל 
 אפשרמכא� . התנהגות השנייה בדר� כלל לא תהווה הפרה כזוואילו ה, דאונטולוגי

להבי� לכאורה מדוע בכל שיטות המשפט קיימת הבחנה ברורה בי� מעשי� לבי� 
ובשיטות משפט ,  מוטלות על הפרט חובות הצלהאי�כ� בשיטות משפט רבות . מחדלי�

צל נפוצה אה אחרתהבחנה . אחרות חובות כאלו יוחדו למקרי� קיצוניי� בלבד
דאונטולוגי� רבי� היא בי� כוונה לגרו� לפגיעה לבי� צפייה גרדא שתתרחש הפגיעה 

לוגית ומעשה שמכוו� לגרו� לפגיעה יהווה הפרה של מגבלה דאונט. מבלי להתכוו� לכ�
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. לעתי� קרובות יותר מאשר מעשה שלא כוו� לכ� א� שעושהו צפה את תוצאות מעשיו
גת אד� כדי לקצור את איבריו ולהשתמש בה� לכ� למשל מי שמציית לאיסור על הרי

הריגתו של אותו אד� תוביל � להצלת חייה� של שלושה בני אד� אחרי� אמנ� צופה שאי
ולכ� , ידיו באופ� אקטיבי או מכוו� אול� תוצאה זו לא נגרמה על, למות� של השלושה

  .ההצלה של השלושה לא תהווה הפרה של מגבלה דאונטולוגית� אי
 וראוי אפשר,  קיומה של מגבלה דאונטולוגיתשכשנתו�לעניינו הוא החשוב ביותר 

דהיינו להתיר את הפרתה של המגבלה א� כיבודה יביא , דעת המחברי� לקבוע לה ס�ְל
 כמה קיימות). כיבודה יביא לתוצאות טובות במיוחד� או אי(לתוצאות רעות במיוחד 

 חומרת על פי, בלות שונות דר� אחת תהיה לקבוע ספי� שוני� למג:דרכי� לעשות זאת
כגו� , תועלת– דר� אחרת תהיה להטיל מגבלות על אופ� ביצוע� של ניתוחי עלות;הפרת�
א� הריגת אד� תחסו� , למשל. בחשבו�  נזקי� או טובות הנאה מסוימי�על הבאתאיסור 

מגבלה דאונטולוגית עשויה לקבוע , חיי� של רבי� וכ� תמנע כאבי ראש מרבי� אחרי�
רוב התאוריות . תועלת את סוג הנזקי� האחרוני�– בחשבו� העלותביאלהשאי� 

 אשר עשוי להצדיק הפרתה של ,"נטו"הדאונטולוגיות כוללות ה� ס� של כמות הטוב 
  . שראוי להתחשב בה� בהקשר זה" טוב"וה� מגבלות על סוגי ה, מגבלה

ל ידי מאומצת עהדאונטולוגיה המבוססת על הרעיו� של קביעת ס� למגבלות היא 
להשתמש , בפרק הרביעי של הספר, משמשת בסיס להצעת�הוהיא , המחברי�

תועלת וה� את הכפיפות של חישוב זה –בפונקציות שיבטאו ה� את החישוב של עלות
 בדר� זו מבקשי� המחברי� לשלב את 5.דאונטולוגיות) ואופציות( של מגבלות �לקיומ

דרטי ע� תפיסה מוסרית היתרונות המתודולוגיי� של הניתוח הכלכלי הסטנ
. תוצאתנית שבה ה� דוגלי� ואשר לטענת� תואמת את התפיסות המוסריות הרווחות�לא

דהיינו תפיסה  – כיו� הנחת המוצא הנורמטיבית המקובלת בניתוח הכלכלי, לסברת�
גורמת  – תוצאתנית שאינה מכירה במגבלות על השאת הרווחה החברתית הכוללת

 לדחות את הניתוח הכלכלי על הס� ובכ� להפסיד את משפטני� רבי�ללאתיקני� ו
של טיעוני� ושל היחסי� בי� ערכי�  היתרונות המתודולוגיי� הכרוכי� בהצרנה ריגורוזית

בד בבד אנשי הניתוח הכלכלי של המשפט נוטי� להתעל� מטיעוני� מוסריי� . מתחרי�
להצרנה , דולכלל באופ� שאינו נית� למי  שה� מובעי� בדר�משו�לא תוצאתניי� 

 שיטות ההצרנה ע� מוסר דאונטולוגי שלהמחברי� מאמיני� ששילוב . ולביטוי כמותי
והמידול הכלכליות יכול לקד� את הדיאלוג הנורמטיבי בי� אנשי הניתוח הכלכלי של 

לכ� עשויה להיות חשיבות ה� במישור . המשפט לבי� מי שדוגל במוסר דאונטולוגי
מדיניות  גיות משפטיות וה� במישור המעשי של קביעתהניתוח האקדמי המופשט של סו

  .רגולטורי� ואחרי�, על ידי מחוקקי�
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ÈÚÈ·¯‰ ˜¯Ù‰ 6. התרומה התאורטית המרכזית של המחברי�הוא אפוא של הספר 
באות� המקרי� שבה� . תועלת–ת המחדל תהיה ניתוח עלותבררהרעיו� הכללי הוא ש

לוגי ייסוג הניתוח הכלכלי מפניה אלא א� חלה על המקרה מגבלה הנובעת מציווי דאונטו
מקיי� את תנאי פונקציית הס� , העמידה בה� או התועלת מאי, הנזק מ� העמידה במגבלה

המחברי� מציעי� שלוש דוגמאות לפונקציות ס� שבה� אפשר . החלה על המקרה הנדו�
  . של הכפלה ושל הוספה והכפלה בעת ובעונה אחת, של הוספה: להשתמש

˘ ‰ÈÈˆ˜�ÂÙ‰ÙÒÂ‰ Ï7 משמעה שא� התועלת בפעולה גדולה מס� הנזק בתוספת 
, בניסוח אחר. תועלת–אי� להתחשב במגבלה ויש לפעול על פי ניתוח עלות, גור� קבוע

 היא) תועלת פחות עלות( מ� הפעולה �ÂËהמגבלה הדאונטולוגית לא תחול א� התועלת 
 בני 10א� מותר להרוג נניח למשל שעולה השאלה . לפחות בגודל מסוי� שנקבע מראש

יה יעוד נניח שהפונקצ. חפי� ג� ה�,  בני אד� אחרי�30 אד� חפי� מפשע כדי להציל
בנתוני� אלו המגבלה . 15והגור� הקבוע הוא , החלה על המקרה היא של הוספה

על פיה אי� להרוג בני אד� חפי� מפשע נסוגה מפני ניתוח שהדאונטולוגית 
 גדול �20 ו,  בני אד�20בפעולה היא חיסכו� בחיי� של שכ� התועלת נטו , תועלת–עלות

  .יתה הפוכהיהתוצאה ה, 25א� לעומת זאת הגור� הקבוע היה . �15מ
ˆ˜�ÂÙÈ‰ÏÙÎ‰ Ï˘ ‰È8 משמעה שא� התועלת בפעולה גדולה ממכפלה של הנזק 

, בניסוח אחר. תועלת–אי� להתחשב במגבלה ויש לפעול על פי ניתוח עלות, בגור� קבוע
יה יחס מינימלי בי� התועלת לבי� העלות של הפעולה כדי שהמגבלה צרי� שיה

יה החלה על המקרה היא של י בדוגמה דלעיל א� הפונקצוכ�. הדאונטולוגית לא תחול
אד� יהיה אסור מכיוו� שהתועלת בפעולה  בני 10הרג , 4והגור� הקבוע הוא , הכפלה

 �30 ו, 40הוא ) 4(גור� הקבוע מוכפל ב)  בני אד�10הרג (הנזק ,  בני אד�30היא הצלת 
  .יתה הפוכה במקרה זהיהתוצאה ה, 2א� לעומת זאת הגור� הקבוע היה . �40 קט� מ

Èˆ˜�ÂÙÈ‰ÏÙÎ‰Â ‰ÙÒÂ‰ Ï˘ ‰9 משמעה שא� התועלת בפעולה גדולה מס� המכפלה 
�כ� ו. לא תחול המגבלה הדאונטולוגית, של הנזק בגור� קבוע ועוד גור� קבוע נוס

הגור� הקבוע , יה החלה על המקרה היא של הוספה והכפלהיהפונקצא� , בדוגמה דלעיל
 בני אד� יהיה אסור מכיוו� 10הרג , 15והגור� של ההוספה הוא , 2להכפלה הוא 

מוכפל בגור� הקבוע )  בני אד�10הרג (הנזק ,  בני אד�30שהתועלת בפעולה היא הצלת 
   .�30  גדול מהואש, �35 תביא ל) 15(והוספתו של הגור� הקבוע , 20הוא ) 2(

הוא כמוב� הבחירה בי� הפונקציות השונות ומת� ערכי� לגורמי� " ש� המשחק"
שכ� , המחברי� אינ� מתיימרי� לית� הנחיות מדויקות כיצד לעשות זאת. הקבועי�

מדובר בשאלות נורמטיביות מורכבות אשר התשובות לה� משתנות לפי ההקשר המשפטי 
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ה� שאמורי� להכריע , כגו� המחוקק, ות המשפטיתקובעי המדיני; שבו ה� מתעוררות
כוונת המחברי� . שאות� יש להציב בנוסחות" מספרי�"ודאי שאי� ה� באי� לספק . בה�

 להכריע בי� שיקולי� תוצאתניי� ‡Ù˘¯כיצד : היא א� להציע מתודה או מסגרת לדיו�
   .� שעה שאי� ה� עולי� בקנה אחד אלו ע� אלוילבי� שיקולי� דאונטולוגי

היא מביאה להגדלה : ה של הכפלהיע� זאת המחברי� מבהירי� את היתרו� בפונקצי
ככל , בהפרש המינימלי הנדרש בי� התועלת לבי� הנזק בפעולה לש� הסרתה של המגבלה

 הריגה של אד� אחד תוצדק ,בדוגמה שנדונה לעיל. שהפרתה של המגבלה חמורה יותר
 עשר�שני�הריגת שלושה להצלת , שמונה � להצלתיהריגת שני,  בני אד�ארבעהלהצלת 

שהיא תדרוש ס� , לאלו שרואי� בכ� חיסרו�, יה של הכפלהיהחיסרו� בפונקצ. וכ� הלאה
פונקציית , למשל. של אפס כאשר הפרת המגבלה הדאונטולוגית אינה גורמת לנזק כלשהו

 זו בנקודה. כ� שהפרת הבטחה שאינה גורמת נזק תהיה תמיד מותרתידי הכפלה תביא ל
עדר נזק כל י הסבורי� כמוב� שבה,יש להניח ששימוש בה יזכה לאהדת� של התוצאתני�

   10.קל וחומר א� יש בה תועלת, פעולה מותרת
 לבחור בי� שתי חלופות או יותר אשר עוברות אפשרהמחברי� דני� בשאלה כיצד 

ות  אפשר: אפשרויותכמהה� מעלי� . יה החלה על המקרהיאת הס� הנדרש לפי הפונקצ
, אפשרות אחרת. תועלת–אחת היא לבחור את החלופה הכדאית ביותר לפי ניתוח עלות

היא לבחור את החלופה אשר דורשת מחיר הנמו� , הרלוונטית למקרי� מסוימי� בלבד
˙ÈÏ˜ÈÒ˜Ïא� חלופה אחת דורשת ,  למשל11. מ� המחיר שדורשת החלופה האחרת

לאמ� כלל שלפיו יש ) כמוב�, הכרחיא� לא (תכ� יי, הקרבת חיי� והאחרת הוצאה כספית
להעדי� תמיד את החלופה השנייה על פני הראשונה א� א� שתי החלופות עוברות את 

א� חלופה אחת דורשת הגבלת חופש תנועה ,  לכ�בדומה. הס� הנדרש כדי להכשיר�
לפיו יש להעדי� שתכ� שיהיה כלל יי, והאחרת כרוכה בפגיעה גופנית בחפי� מפשע

א� זאת בשל העדפה לקסיקלית של הער� , ופה הראשונה על פני השנייהתמיד את החל
  12.שאי� לפגוע פיזית בבני אד� על פני הער� שאי� להגביל את תנועת�

המחברי� מציעי� שיכול שפונקציית הס� תהיה כזו שתתיר התחשבות בנזקי� או 
 תאסור יתכ� שפונקציית הס�י, למשל. א� לא באחרי�, בטובות הנאה מסוימי� בלבד

שהריגת , בעת קבלת החלטה א� ראוי להרוג מעטי� כדי להציל רבי�,  בחשבו�להביא
ית הס� לא תתיר יתכ� שפונקציכ� י. מאחרי�, חולפי�, המעטי� א� תמנע נזקי� קלי�

 13.להבדיל מהצלת� הוודאית, לשקול שהריגת המעטי� תפחית סיכו� לרבי� אחרי�

 
 . 94' בעמ, ש�  10
  .87–81' בעמ, ש�  11
היתרו� השולי של האחת על , שכאשר יש לבחור בי� חלופות, ו� אחר בספרהמחברי� מבהירי� במק  12
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 יובאוי� שבה� סיכוני� קטני� לחיי� המחברי� מעלי� את האפשרות שיהיו מקר
 14. לסיכו� של סיכוני� גדולי�שיינת� מזהא� לסיכו� שלה� יינת� משקל קט� , בחשבו�

אי� משמעו שמותר להרוג ,  א� למשל מותר להרוג אד� אחד כדי להציל חמישהולכ�
במקרה האחרו� ייתכ� שיידרש . 25% מפני מוות בהסתברות של 20אחד כדי להציל 

יתכ� י בדומה לכ�. כדי להצדיק את הריגתו של האחד" ניצולי�"גדול יותר של מספר 
חיי קרב� שאינו מזוהה ג� א� חיי מזה של שחייו של הקרב� המזוהה יקבלו משקל רב 

  . השניי� מצויי� באותה הסכנה
יקבע משקל שונה בפונקציית הס� למניעת ילבסו� המחברי� מעלי� את האפשרות ש

כ� ג� א� יהיה מותר בשיטה מסוימת לפגוע ו 15.צירת טובות הנאהלהבדיל מי, נזקי�
אי� משמעו , פיזית באד� אחד כדי למנוע קיצור חיי� של חמש שני� מעשרה בני אד�

יכול . שמותר לפגוע באד� אחד כדי להארי� בחמש שני� את חייה� של עשרה בני אד�
ול ג� שפגיעה כזו תותר א� יכ, שפגיעה באד� לעול� לא תותר כדי ליצור טובות הנאה

יתה נדרשת כדי לאפשר את ירק א� התועלת תהיה רבה במידה ניכרת ממניעת הנזק שה
   .אותה הפגיעה

המחברי� אינ� מציעי� מתכונת קבועה או אחידה לפתור את המתח בי� , כאמור
ה� מציעי� . שיקולי� תוצאתניי� לבי� שיקולי� דאונטולוגי� אלא שיטה או דר� מחשבה

,  ההחלטותמחליטהמחוקק או , המשפט� האקדמי, מתוכ� על האתיק�ש אפשרויות מגוו�
 שאפשרהמחברי� דני� בפירוט בביקורות אחדות , È˘ÈÓÁ‰ ˜¯Ù·, לאחר מכ�. לבחור

ה� דני� בי� היתר בטיעו� ששיטת� תפגע . להעלות נגד� ודוחי� אות� אחת לאחת
לערכי� שוני� ושתפגע בתפקיד קציה ישתעשה קומודיפ, בניטרליות של הניתוח הכלכלי

  . האקספרסיבי של המשפט
 שה� מציעי� הספר מיישמי� המחברי� את המסגרת האנליטית המוצעת בשאר

בעיקר , כמה תחומי משפט שבה� בא לידי ביטוי בולט המתח שבי� הניתוח התוצאתניב
� על לאור� כל הדר� שומרי� המחברי. לבי� השיקולי� הדאונטולוגיי�, הניתוח הכלכלי

ולקורא יש תחושה שהתאוריה של , קשר בי� החלק היישומי של הספר לחלקו התאורטי
 לספר נדו� המאבק בטרור È˘È˘‰ ˜¯Ù·. המחברי� מזינה היטב את החלק היישומי

הא� מותר לחסל טרוריסטי� לאחר מעשה לא לש� מניעה : והדילמות שמאבק זה מעורר
כיצד יש להתייחס לסיכו� של ? או ענישהשל נזק שה� עומדי� לגרו� אלא לש� הרתעה 
עינויי� לש� , א� בכלל, לו נסיבותיבא? פגיעה בחפי� מפשע תו� כדי המלחמה בטרור

מציג את , עובר לדו� בחופש הביטוי ‰ÈÚÈ·˘‰ ˜¯Ù. ועוד? מניעת נזקי טרור מותרת
עומד על החשיבות של חופש הביטוי מנקודת מבט , הניתוח הכלכלי המסורתי שלו

טולוגית ומציע כיצד לקבוע ס� למגבלות הדאונטולוגיות על הניתוח הכלכלי דאונ

 
 . 91–89' בעמ, ש�  14
 .92–91' בעמ, ש�  15



  )הוצאת אוקספורד( כלכלה ומוסר, משפט, יר וברק מדינהאיל זמ  א"עתש מא משפטי	

    

423  

א� כא� עומדי� . פליה במגזר הפרטיה עוסק בדיני� נגד ‰È�ÈÓ˘‰ ˜¯Ù 16.במצבי� שוני�
פליה ג� כאשר היא יעילה אלא א� ההמחברי� על המגבלות הדאונטולוגיות האוסרות 

המחברי� . פליה למותרתהולהפו� את הה כדי לעבור את הס� הנדרש יהתועלת גדולה די
לו נזקי� וטובות הנאה צריכי� יפליות שונות ומפרטי� בי� היתר אהמבחיני� בי� סוגי 

  .  בחשבו� ואילו לאלהיות מובאי�
ÈÚÈ˘˙‰ ˜¯Ù‰ואליו אתייחס בפירוט בחלק הבא,  של הספר עוסק בדיני חוזי� ,

א� , הניתוח הכלכלי הסטנדרטיכמו .  והאחרו� עוסק בפטרנליז� משפטי‰È¯È˘Ú‰ ˜¯Ùו
הניתוח הכלכלי הכפו� למגבלות דאונטולוגיות שעורכי� המחברי� בפרקי� השוני� של 
הספר נעשה לפעמי� באורח מילולי ולפעמי� תו� שימוש בנוסחאות שנועדו להמחיש 

  .  בחשבו�להביאבי� הגורמי� השוני� שיש שאת היחס 

   נקודות למחשבה. 2

)‡(Ê‡Ï ˙Â�Â˘ ÌÈÎ¯„  ÌÈÈ‚ÂÏÂË�Â‡„Ï ÌÈÈ�˙‡ˆÂ˙ ÌÈÏÂ˜È˘ ÔÈ· Ô  
הוא ) או תוצאתני(ניתוח כלכלי . א:  על שלושה אדני�המושתתתהספר מציע תאוריה 

א� א� .  ג;א� יש מגבלה דאונטולוגית הניתוח הכלכלי נדחה מפניה.  ב;ת המחדלברר
 פי יש לפעול על, �יהנזק או אבד� הרווחה החברתית שבאכיפת המגבלה ה� גבוהי� די

   17.הניתוח הכלכלי
 לאז� בי� שיקולי� של רווחה אפשרעל פיה� ש לפחות שתי דרכי� אחרות קיימות

   :חברתית לבי� שיקולי� דאונטולוגיי�
תועלת – עלותלא ניתוח, "ת מחדלבררדאונטולוגיה כ"שנקרא לה , על פי הדר� האחת

פי זה האחרו� ורק א� פעולה ל, ת המחדלברראלא הניתוח הדאונטולוגי דווקא הוא 
יש להעדי� את התוצאה המוכתבת על ידי ניתוח , מביאה לנזק גדול העובר ס� מסוי�

, שיטת משפט מסוימת לקבוע א� להטיל אחריות פליליתעל נניח למשל ש. תועלת–עלות
והאיזו� , נניח ששיקולי� דאונטולוגיי� פועלי� לשני הכיווני�. על חולה נפש, או נזיקית

עוד נניח ששיקולי . ו של דבר לתוצאה שאי� להטיל אחריות כזוביניה� מביא בסופ
מאחר ששיקולי� . תועלת תומכי� באופ� מתו� בהטלת אחריות על חולה הנפש–עלות

ספק א� קיימת במקרה כזה מגבלה דאונטולוגית , דאונטולוגיי� פועלי� לשני הכיווני�
ת צריכי� להכריע תועל–שיקולי עלות, לכ� לשיטת� של המחברי�. בשיטה המשפטית

�השיקולי� הדאונטולוגיי� , "ת מחדלבררדאונטולוגיה כ"לעומת זאת לפי הדר� . את הכ

 
� מענייני� להבחנה בי� היק� ההגנה השונה הנית� מציעי� המחברי� הסברי, 221–218' בעמ, ש�  16

בניגוד לעולה מ� , וא� מעלי� הסבר חדשני מדוע, )'פוליטי וכו, מסחרי(לסוגי� שוני� של ביטוי 

  .אי� חשיבות לתועלת של ביטויי� אלא רק לעלויותיה�, הניתוח הכלכלי המסורתי
. דאונטולוגיות למגבלות כפופי� יהיו צמ�ע תועלת–עלות חישובי, המחברי� לטענת, מסוימי� במקרי�  17

  .ג.2פרק , חלק א ,להל�הדיו� ראו 



  א"תשע מא משפטי	  אריאל פורת

424  

ד לכיוו� ותועלת היו מושכי� חזק מא–היו מכריעי� את הכ� אלא א� שיקולי עלות
  .תנאי שאינו מתקיי� בדוגמה שלנו, ההפו�

יכול , " מחדלתבררלוגיה כודאונט"וזו של המחברי� , ההבדל בי� שתי השיטות
או , דא א� הנחתנו היא שבכל מקרה נתו� או שיש מגבלה דאונטולוגיתילהיות תאורטי גר

א� א� הנחה זו . שהטיעו� הדאונטולוגי הוא ניטרלי לחלוטי� ואינו מכתיב פתרו� כלשהו
עדרה של מגבלה יהא� שבה� על " תחו� האפורה"תו�  מקרי� בוקיימי�, אינה נכונה

הפער בי� שתי השיטות , ח דאונטולוגי מניב תוצאה מסוימת ולא אחרתדאונטולוגית ניתו
  . עשוי להיות משמעותי

א� הניתוח הדאונטולוגי : ניתוח דאונטולוגי אינו מכיר בתחו� אפור כזה, לכאורה
תמיד ביצוע הפעולה יהווה הפרה של , מביא למסקנה שאי� לבצע פעולה מסוימת

 במצב שבו ·˙ÈËÙ˘Ó‰ ‰ËÈ˘‰ ÍÂ˙אינה הכרחית א� מסקנה זו . המגבלה הדאונטולוגית
וכל אחת מה� ,  זו ע� זוקיימות כמה טענות דאונטולוגיות שאינ� עולות בקנה אחד

או לבצע איזו� ,  השיטה המשפטית להכריעעלבמקרה כזה . מביאה לתוצאה שונה
 איזו� כזה יכול למשל להעדי� 18.בי� הטענות או התאוריות הדאונטולוגיות, הושכל
לפי , א� בה בעת לא ליצור מגבלה דאונטולוגית שתמנע, נה אחת על פני האחרתטע

במצב ענייני� כזה עשוי להיות הבדל משמעותי . תועלת–ניתוח עלות, שיטת המחברי�
 ניתוח לעומת, שמביא לתוצאה אחת, ת המחדל היא הניתוח הדאונטולוגיבררא� 

גמת חולה הנפש קיימי�  נניח שבדו.תועלת שעשוי להביא לתוצאה אחרת–העלות
עוני� דאונטולוגיי� המתמקדי� ביחס של כבוד לחולה הנפש והמלמדי� שאי� להטיל יט

 על תפיסה אחרת של כבוד המושתתי�, עוני� דאונטולוגיי� אחרי�יט. עליו אחריות
 השיטה המשפטית 19.לחולה הנפש או של קרבנותיו מלמדי� שיש להטיל עליו אחריות

נניח שטנטטיבית היא הכריעה שאי� להטיל אחריות . תי הטענותמבקשת להכריע בי� ש
עתה עולה השאלה א� מסקנה זו צריכה להשתנות כאשר ניתוח . על חולה הנפש

תכ� טענה יבמקרה זה ת.  לכיוו� של הטלת אחריותבמתינותתועלת מוש� –עלות
ניתוח , ולכ� לפי שיטת המחברי�,  מכירה במגבלה דאונטולוגיתאיננהשהשיטה 

לוגיה ודאונט"לפי השיטה . תועלת הוא הפתרו� ותוטל אחריות על חולה הנפש–עלות

 
  .81'  בעמ,1ש "לעיל ה, ZAMIR & MEDINAראו . המחברי� ערי� לצור� באיזו� כזה  18

, פורס� בנבו (ÈÓ¯Î� '‚·Ò  1272/05א "ראו רע, לדיו� בשאלת אחריותו של חולה הנפש בנזיקי�  19

 Avihayראו , לדיו� בשאלת אחריותו של חולה הנפש מנקודת מבט דאונטולוגית). 2.12.2007

Dorfman, Reasonable Care: Equality from Beginning to End (on file with author),  עותק

  .http://ssrn.com/abstract=1562576: אלקטרוני זמי� ב
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ולכ� לא תוטל אחריות על חולה , הניתוח הדאונטולוגי הוא שיקבע, "ת מחדלבררכ
   20.הנפש

 כגו� שיקולי , לאז� בי� שיקולי� דאונטולוגיי� לבי� שיקולי� תוצאתניי�דר� אחרת
שוני� בתחומי� מסוימי� ואת האחרי� בתחומי� היא להחיל את הרא, רווחה חברתית

קחו . השונות וא� בשיטת משפטנו נדמה שדר� איזו� כזו נפוצה בשיטות המשפט. אחרי�
נניח שעולה השאלה א� ראוי להטיל אחריות מוחלטת על אד� . למשל את דיני הנזיקי�

כמוב� ו,  עוד נניח21.וא� א� הקרב� הוא שגר� לה, א� א� אי� בו כל אש� לתאונה
שבאופ� רגיל הטלת אחריות בנסיבות כאלה מפרה , שהעניי� יכול להיות שנוי במחלוקת

נראה שא� .  יש בה כדי להביא להפחתת נזקי התאונותע� זאתא� , ציווי דאונטולוגי
או , מדובר בפעילות אשר באופ� רגיל המזיקי� הפוטנציאליי� בה רוכשי� ביטוח

דות הדאונטולוגית לא תשכנע את רובנו להימנע ההתנג, שיכולי� לרכוש ביטוח בנקל
 לתת עדיפות לשיקולי הרווחה ˙ÈÓ„בסוג כזה של מקרי� יש אולי מקו� . מהטלת אחריות

 להגיע אפשרלפי שיטת המחברי� ג� נכו� ש. ג� כאשר מופר ציווי דאונטולוגי, החברתית
 כדי להצדיק את  ייאמר שעמידה במגבלה הדאונטולוגית תהיה די מזיקהא�, לתוצאה כזו

 א� דר� אחרת היא לומר שבסוג כזה של פעילות אי� מקו� להתחשב 22.העמידה בה� אי
מזו שמציעי� , מהותית, בדר� איזו� אחרתאפוא אי� מדובר . כלל במגבלות דאונטולוגיות

  .המחברי� אלא בנקודת מבט שונה

)·(ÛÒ‰ ˙ÚÈ·˜Ï ¯˘˜‰Â ˙ÂÙÂÏÁ ÔÈ· ‰¯ÈÁ·   
 חלופות של התנהגות אשר כול� מפרות קיימות כמהשבה� המחברי� מתייחסי� למצבי� 

כל החלופות אשר עוברות את הס� הנדרש להסרת , לשיטת�. מגבלות דאונטולוגית
והבחירה ביניה� תהיה לפי ניתוח של ,  מועמדות אפשריות לפעולה ה�המגבלה

 , למשל23.) עדיפות לקסיקלית לאפשרות אחת על פני האחרתישאלא א� (תועלת –עלות
 מתו� 280הריגת שני בני אד� כדי להציל : נניח שעומדות בפני אד� שלוש דרכי פעולה

הצלת איש מבי� �  או אי�500 מתו� אות� ה290הריגת שלושה בני אד� כדי להציל , 500

 
, טיעו� היא שאפשר לחשוב על שיטה שבה כאשר יש מחלוקת דאונטולוגיתדר� אחרת לנסח את ה  20

תועלת –שבה שיקולי עלות, לעומת שיטה אחרת, )שיטת המחברי�(תועלת –יכריעו שיקולי עלות

 ").ת מחדלבררדאונטולוגיה כ"השיטה (יכריעו רק א� ה� מושכי� באופ� חזק לכיוו� מסוי� 
 . 780ח "ס, 1975–ה" התשל,חוק פיצויי� לנפגעי תאונות דרכי�  21
לפחות א� רכישת הביטוח היא , או שייאמר שאי� כא� מלכתחילה הפרה של מגבלה דאונטולוגית  22

 . חובה
  .81'  בעמ,1ש "לעיל ה, ZAMIR & MEDINAראו   23
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, 90והגור� הקבוע הוא ,  עוד נניח שהמגבלה הדאונטולוגית היא של הכפלה�500.24 ה
 בס� יהיה גדולנצלו יימספר� של אלה שמפשע א�  מותר להרוג חפי� :במילי� אחרותו

בנסיבות אלו כל שלוש החלופות ה� . אלו שהיה צרי� להרוג לש� כ�זה של  מ90פי  לוהכ
יש , לשיטת המחברי�. במוב� זה שהמגבלה הדאונטולוגית אינה אוסרת אות�, מותרות

י אד� שעה  בנ287שכ� היא מביאה לחיסכו� בחיי� של , יהילהעדי� את האפשרות השנ
האפשרות .  בני אד� בלבד278שהאפשרות הראשונה מביאה לחיסכו� בחיי� של 

שכ� פעולה על פיה לא תביא לחיסכו� , השלישית היא לכאורה הגרועה מבי� השלוש
  .כלשהו בחיי בני אד�

לפיה שת הס� ימסקנה זו של המחברי� מפתיעה ונראית בלתי קוהרנטית ע� פונקצי
הדר� הפשוטה ביותר להבי� מדוע היא להתמקד בהבדל שבי� . הוכשרו שלוש החלופות

לפי . שנייה או ביתרו� השולי של החלופה השנייה על פני הראשונהלהחלופה הראשונה 
א� .  בני אד�עשרה ÂÚ„ אד� כדי להציל ÂÚ„החלופה השנייה יהיה צור� להרוג 

ותר להקריב לבי� לפיה היחס בי� אלו שמש ,מתייחסי� ברצינות למגבלה הדאונטולוגית
 לבחור ÈÈÁÓ·˙אי� זה ברור מדוע מגבלה זו אינה , 1:90הניצולי� צרי� להיות לפחות 

יתאפשר להרוג אד� אחד כדי להציל שא� לא כ� , בחלופה הראשונה דווקא ולא בשנייה
 מקרי� שבה� שתי שקיימי�א� המחברי� מצייני� , למעשה.  בני אד� בלבדעשרה

,  שיש יחס לקסיקלי ביניה�היות א� , את המגבלה הדאונטולוגיתיעברו) או יותר(חלופות 
על פני האחרת ג� א� היא טובה פחות ) בעלת העדיפות הלקסיקלית(תועד� האחת 

, גיו� דומהיאו ה,  לפיכ� אי� זה ברור מדוע טיעו� דומה25.תועלת–משיקולי� של עלות
, בקצרה. ה שלנואינו מביא להעדפת החלופה הראשונה על פני השנייה ג� בדוגמ

ית הס� רק בשלב שבו ה� קובעי� א� פעולה מסוימת יהמחברי� מחילי� את פונקצ
ית הס� בשלב שבו יש יא� מתעלמי� מ� ההיגיו� שבפונקצ, עוברת את הס� הנדרש

�בחלק היישומי , בהמש� הספר, אכ�. לבחור בי� האפשרויות השונות שעברו את הס
 לבחו� את התועלת שחשובזו ומצייני� במפורש נראה שהמחברי� מביני� נקודה , שלו

  26.ולא רק את הערכי� המוחלטי� שלה, נטו שיש בדר� הפעולה שמוסריותה נבדקת
דר� אחרת לבקר את המסקנה של המחברי� באשר להעדפת החלופה השנייה על פני 

הרי שאי� לחייב את מקבל ההחלטה , הראשונה היא שג� א� שתי החלופות מותרות
המחברי� , אכ�. ה לעשות כ�ילכל היותר יש לו אופצי; החלופה השנייהלבחור את 

� דאונטולוגיי� ימנעו מלחייב אד� לבחור את הבחירה יעומדי� על כ� שלעתי� ציווי

 
� להעדי� את חיי המעטי� על פני הרבי� לטיעו� כללי שאי. 83–81' בעמ ,ש�לדיו� בדוגמה זו ראו   24

 John M. Taurek, Should the Numbers Count?, 6 PHILOSOPHY & PUBLIC AFFAIRS 293 ראו

(1977).  

  .83'  בעמ,1ש "לעיל ה, ZAMIR & MEDINAראו   25

 . 156–155, 150–149' בעמ, ש�  26
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, אגב.  והדוגמה שלנו עשויה להיות מקרה כזה27,תועלת–הטובה יותר לפי ניתוח עלות
שכ� , היא מותרת, נצל אישייעל פיה לא ש, המחברי� טועני� שא� החלופה השלישית

א� ה� מדרגי� אותה , למעשה היא אינה מפרה מלכתחילה את המגבלה הדאונטולוגית
בר� ג� מסקנה זו אינה . תועלת היא הגרועה ביותר–שכ� לפי ניתוח עלות, כשלישית

תועלת אי� – החלופה השלישית הגרועה ביותר במושגי עלותמהיותה של: הכרחית כלל
א� על  שלא לבחור בה ‰ÈˆÙÂ‡È שקיימתאפשרות אחת היא . לבחור בה ‡ÂÒ¯להסיק כי 

ד של ניצולי� ואפשרות אחרת היא שעקב המספר הגבוה מא;  שהיא מותרתפי
ה או באיסור יהשאלה א� מדובר במקרה זה באופצי.  לבחור בה‡ÂÒ¯פוטנציאליי� 

   .על פי ערכיה, אמורה לקבל מענה בשיטה המשפטית
ההיגיו� הפנימי של התאוריה של , באו בפסקה הקודמתמהסיבות שהו, בקצרה

מיקומה של . המחברי� מחייבת לדעתי שהחלופה הראשונה תועד� על פני השנייה
רק א� השיטה המשפטית תגיע למסקנה שזהו מקרה : פחות החלופה השלישית ברור

,  להרוג חפי� מפשע כדי להציל רבי�– להבדיל מרשות –שבו ראוי שתהיה חובה 
והיא אכ� תהיה הגרועה מבי� שלוש החלופות , רה בחלופה השלישית תהיה אסורההבחי

  .המוצגות על ידי המחברי�

)‚(ÌÈ�Ë˜Â ÌÈÏÂ„‚ ÌÈ�ÂÎÈÒ   
בעקבות כותבי� אחרי� המחברי� מעלי� את האפשרות שיכול שמגבלה דאונטולוגית 

ייב לתת תועלת נזקי� וטובות הנאה מסוימי� או שתח–תאסור לשקול בתו� ניתוח העלות
בי� היתר מעלי� המחברי� את . תועלת–לה� משקל שונה מזה הנדרש לפי ניתוח עלות

מזה האפשרות שלהפחתה קטנה של סיכו� לחיי� יינת� בשיטה המשפטית ער� קט� 
מתבקש מכ� שתוחלת הנזק ה מלבדזאת ,  להפחתה גדולה של סיכו� לחיי�שיינת�

 במילי� 28.מתוחלת הנזק של סיכו� קט�, בהגדרה, במקרה של סיכו� גדול גבוהה יותר
ואולי (ארי בי� סיכו� לחיי� ליֵנ� יחס לאלידי אימו� מגבלה דאונטולוגית כזו יביא , אחרות

�או לבי� העלות החברתית שתינת� (נת� להפחתת הסיכו� ילבי� הער� החברתי שי) לגו
בי� הגדלת  לארבעה בני אד� ל25% א� יש לבחור בי� הגדלת סיכו� של לכ�). להגדלתו

המגבלה הדאונטולוגית האמורה עשויה לחייב בחירה ,  בני אד��200  ל1%סיכו� של 
  .באפשרות השנייה א� שס� הסיכוני� על פי אפשרות זו יהיה גדול יותר

˜·ÂˆÂ˙  כלפיבמיוחד במקרי� שבה� הסיכוני� נוצרי� , טיעו� זה אינו פשוט
‰�˘�Â ¯ÊÂÁ ÔÙÂ‡· ˙ÂÏÂ„‚ ‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡ .מדיניות שמעדיפה השקעה ,�לטווח ארו 

כ� שיותר בני ידי בסיכוני� גדולי� לחיי אד� על פני השקעה בסיכוני� קטני� תביא ל
 סיכוני� בעלימצויי� בו אנשי� ש א� בבית חולי� לכ�. אד� ישלמו בחייה� ובבריאות�

 
 .103–98, 84–83, 47–46' בעמ, ש�  27
  . 91–89' בעמ, ש�  28
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 סיכוני� קטני� נכונות ההשקעה בבריאות� של בעלי סיכוני� תעלה בעליגדולי� ואחרי� 
  . יותר בני אד� יקפדו את חייה�, לינארי� גודל הסיכו� באופ� לאע�

, בדוגמת בית החולי� יהיו רבי� שיאמרו שאי� כל הפרה של ציווי דאונטולוגי, אמת
ועל כ� א� אי� סיבה שנכונות ההשקעה של בית , ממילא לא חלה כל מגבלה דאונטולוגית

ש א� להדגיש שזמיר ומדינה אינ� וי. החולי� לא תעלה ע� גודל הסיכו� באופ� לינארי
א� טענתי היא שא� תאוריה דאונטולוגית . משתמשי� בדוגמת בית החולי� או דומה לה

כאשר , למשל (·‰˜˘¯ ‡Á„נותנת משקל מיוחד לסיכוני� גדולי� לעומת סיכוני� קטני� 
 ,)עולה השאלה א� מוצדק להרוג אד� ח� מפשע כדי להפחית סיכוני� לרבי� אחרי�

שבו אד� או מוסד , ‡Á¯ ·‰˜˘¯� הפנימי של גישה כזו מחייב שכ� תעשה א� ההיגיו
נדרש לבחור בי� הגדלה או הפחתה של סיכוני� גדולי� לעומת הגדלה או הפחתה של 

  . סיכוני� קטני�
לינארי בי� גודל הסיכו� לבי� הער� החברתי � הטיעו� של היחס הלא, מכל מקו�

עולה לכאורה ג� , בעייתי ככל שיהיה, )הקטנתו�או העלות החברתית שבאי(שבהקטנתו 
הניתוח הכלכלי מאמ� נכונות . מתו� הניתוח הכלכלי בלא כל קשר לטענות דאונטולוגיות

�. לשל� או לקבל כס� כמדד להערכת התועלת החברתית בהפחתת סיכוני� לחיי� ולגו
ית סיכוני� נתוני� אמפיריי� מלמדי� שהנכונות של בעלי סיכוני� לשל� כס� כדי להפח

, בו מצוי האד�שעולה ע� גודל הסיכו� ) או לקבל כס� בתמורה להסכמת� להגדיל�(
עוני� יובלא צור� להיזקק לט, לפיכ� משיקולי� של רווחה חברתית. לינארי�באופ� לא
 29.רבה יותר לסיכוני� הגדולי�" ברצינות"יש מקו� לכאורה להתייחס , י�ידאונטולוג

 על 30. טבח טענו שמנקודת מבט חברתית טענה זו מוטעיתר אבי"במאמר שכתבתי ע� ד
כאשר בני אד� מוכני� לשל� סכו� כס� , שלא כא� המקו� להיכנס לפרטיה, פי טענתנו

סכו� זה מופחת בעיניה� בהסתברות שלמרות הפחתת , להפחית סיכוני� לחיי�כדי 
נחתנו היא שבני ה( מכספ� כפי שנהנו ממנו בחייה� תהסיכו� ה� ימותו ולא יוכלו ליהנו

לכ� ככל ). אד� אלו מייחסי� לכספ� ער� נמו� יותר במקרה של מוות מאשר בחייה�
כ� נכונות� לשל� להפחתת , בו יימצאו לאחר הפחתת הסיכו� יהיה גדול יותרששהסיכו� 

על נכונות לשל� או לקבל כס� " לסמו� "אי אפשרטענתנו היא שבשל כ� . הסיכו� תגדל

 
 Eric Posner & Cass Sunstein, Dollars and Death, 72 U. CHI. L. REV. 537, 587–590ראו  29

(2005); Jennifer Arlen, Tort Damages, ENCYCLOPEDIA OF L. & ECON. 709 (1999). 

 RICHARD L. REVESZ & MICHAEL A. LIVERMORE, RETAKING RATIONALITY: HOWהשוו

COST BENEFIT ANALYSIS CAN BETTER PROTECT THE ENVIRONMENT AND OUR HEALTH 

והתומ� באופ� כללי בנכונות לשל� כאמת מידה , אשר ד� בדרכי� שונות להערי� חיי אד�, (2008)

  . טובה במצבי� שבה� בני אד� כפופי� לסיכוני חיי� קטני�

30  Ariel Porat & Avraham Tabbach, Willingness to Pay, Death, Wealth and Damages, 13 AM. 

L. & ECON. REV. 45 (2011); לפני כ� דנו בנקודה זוJohn W. Pratt & Richard J. Zeckhauser, 

Willingness to Pay and the Distribution of Risk and Wealth, 104 J. POL. ECON. 747 (1996) .  
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 בחשבו� את גודל המביאהויש לבצע התאמה , הפחתת סיכוני�כמדד לער� החברתי ב
, התאמה זו מביאה למסקנה שבניגוד לדעה המקובלת בי� אנשי משפט וכלכלה. הסיכו�

לפיכ� .  המופחתלינארי ע� גודל הסיכו� יחס �הער� החברתי בהפחתת סיכו� מקיי
 בני �4  ל25%ל סיכו� שמ בני אד� �200  ל1% להפחית סיכו� של מוטבמבחינה חברתית 

  .אד�
, רבה יותר" ברצינות"סיכוני� גדולי� ל להתייחסתאוריה דאונטולוגית המציעה 

אמורה לדעתי לטעו� ליחס , אפילו בהקשרי� שבה� מופרת בבירור מגבלה דאונטולוגית
הסברתי מדוע טיעו� כזה הוא בעייתי . כזה לסיכוני� גדולי� א� בהקשרי� אחרי�

 גדולות באופ� חוזר קבוצות אוכלוסייהכוני� נוצרי� כלפי מקרי� שבה� הסיבמיוחד ב
 על ידי ,לדעתי בטעות, א� באופ� מוזר טיעו� זה עולה בקנה אחד ע� מה שנטע�, ונשנה

  .רבי� מאנשי הניתוח הכלכלי

  דיני חוזי�:  היישו�.ב

  הצגת הטענות . 1

ה� . וזי�בו מיישמי� המחברי� את התאוריה שלה� הוא דיני החשאחד מ� התחומי� 
, מוצאי� שיש מקו� לכמה מגבלות דאונטולוגיות על הניתוח הכלכלי של דיני החוזי�

 . חסות לתחו� כריתת החוזה ואחרות לתחו� התרופות בגי� הפרת חוזהי מתימקצת�
‰˙È¯Î‰ ÌÂÁ˙·שאלה חוזרת ונשנית . גילוי� איב מתמקדי� המחברי� בהטעיה ו

אחד לחוזה להטעות את הצד השני או לא  להרשות לצד אפשרבתחו� זה היא עד כמה 
במקרי� רבי� קיימת הצדקה כלכלית חזקה למניעת הטעיה ולחיוב . לגלות לו מידע

ות אכנסו לעסקיגדל הסיכוי שה� י, ככל שלצדדי� לחוזה יש מידע רב יותר: בגילוי מידע
י� אול� לעת. וכ� ג� את הרווחה החברתית, יעילות אשר יגדילו את הרווחה של שניה�

לעתי� אי� צור� שצד : מסיבות שונות, גילוי יהיו מוצדקי� כלכלית�דווקא הטעיה ואי
לעתי� גילוי מידע ; שכ� הצד השני ישיג את המידע ממילא, אחד יגלה מידע לצד השני

עדר מידע ילעתי� ה;  מידע שיש לו ער� כלכלירהטעיה יקטינו תמריצי� לתור אח� או אי
מנעו א� תהיה חובה שלא להטעות או חובת יאשר יות יעילות אדווקא יאפשר עסק

  31.גילוי
גילוי מנקודת המבט של השאת � א� היתרונות הגלומי� לעתי� בהטעיה ובאי על

. קיימות לטענת המחברי� מגבלות דאונטולוגיות האוסרות הטעיה, הרווחה החברתית
 את בה מקיימתשלפיכ� ה� מציעי� שהטעיה תהיה אסורה אלא א� התועלת הכלכלית 

 
 . 273–271'  בעמ,1ש "לעיל ה, ZAMIR & MEDINAראו   31
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גילוי   ה� טועני� שבהקשר של חובות32.דרישת הס� אשר ראוי להעמיד למגבלה
המדיניות המשפטית  הס� שתנחה את קובעי חוזיי� סביר שנוסחת� ואיסורי הטעיה טרו�
אי� ; רק הטעיה שמזיקה לצד השני מפרה מגבלה דאונטולוגית: תיראה בי� היתר כ�

 שהקונה המרבימה המחיר , כלומר( שלו �reservation valueמניעה שצד יטעה לגבי ה
הטעיה מכוונת מפרה ; )או המחיר המינימלי שהמוכר יהיה מוכ� לקבל, יהיה מוכ� לשל�

כאשר הנזק מ� ההטעיה לצד השני הוא ; ציווי דאונטולוגי א� לא כ� הטעיה רשלנית
 היא ההטעיה במקרה שבוהמגבלה צרי� להיות נמו� יותר מהס� של , תוצאה אגבית

מפרה ) להוציא זו הרשלנית ותמת הלב(שכל הטעיה פי א� על ; רתו של המטעהמט
שאלה א� מדובר בשקר מתוכנ� או ה על פיפי� להשתנות הִסעל ,  דאונטולוגיותמגבלות

גודל הס� להיות קשור בטבורו על '; בשקר מפורש או בשתיקה וכד, בשקר ספונטני
  . בגודל הנזק שנגר� לצד המוטעה

חברי� שמאחר שהיתרונות הכלכליי� שיש בהטעיה ה� בדר� כלל עוד טועני� המ
על הס� , במישור של הגדלת רווחי� ולא במישור של מניעה או הקטנה של הפסדי�

. במקרה של מניעת הפסדי�מהנדרש כדי להצדיק את הסרתה של המגבלה להיות גבוה 
נוגד את לטענת המחברי� ג� א� הגילוי מועיל כלכלית א� , אשר לחובות גילוי

מבט דאונטולוגית לא תמיד תהיה הצדקה  מנקודת, האינטרסי� של הצד בעל המידע
 של הגישה הכלכלית בעל המידע היה חייב מבטהאמנ� מנקודת . להטיל חובת גילוי
ה לגלות את יא� שיקולי� דאונטולוגיי� מצדיקי� לית� לו אופצי, לגלות את המידע

הגילוי אינו �כל עוד אבד� הרווחה הנגר� עקב אי לפחות –המידע או להותיר אותו חסוי 
  ). שכ� ג� לאופציות יש ספי�(עולה על ס� מסוי� 

˙ÂÙÂ¯˙‰ ÌÂÁ˙·) לאו ( לחלק את טענות המחברי� לשלוש אפשר) וביצוע החוזה
הפרת חוזה כשלעצמה מהווה הפרת , ראשית): דווקא לפי הסדר הכרונולוגי שלה�

 –הפרה יעילה אינה מפרה מגבלה דאונטולוגית ולכ� הטענה ש, מגבלה דאונטולוגית
 עקב עמימות ומתחי� ה� בתו� הניתוח הדאונטולוגי וה� ,למרות זאת, שנית. אינה נכונה

 שבמצב הידע הנוכחי האתגרי� הניצבי� והיות, בתו� הניתוח הכלכלי של דיני התרופות
יש להימנע , �בפני הצרנה של מגבלות דאונטולוגיות בתחו� דיני התרופות ה� גדולי

בתחו� דיני , שלישית. מהצרנת אילוצי� דאונטולוגיי� באמצעות פונקציית ס� בתחו� זה
 באמצעות הניתוח הכלכלי אלא להסביר� אפשר אי כמה כללי� אשר קיימי�התרופות 

  . רק בשיקולי� דאונטולוגיי�
 כא� :בטענה הראשונהנפתח . הטענה הראשונה והשלישית דורשות פירוט מסוי�

שהפרה , תייחסי� המחברי� לטענה רווחת אצל אנשי הניתוח הכלכלי של המשפטמ
ולכ� , יעילה היא למעשה מה שהיו הצדדי� רוצי� ג� א� לא אמרו זאת במפורש בחוזה

   33:ה נימוקי�על כ� עוני� המחברי� בשלוש. אי� בה כל פג� מוסרי

 
 .277–274' בעמ, ש�  32
 . 267–265' בעמ, ש�  33
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 חדה מעלייהמת נגרהמת נטייה ברורה אצל בני אד� רבי� להתייחס להפרה יקי  .א
 של המבצע מרצונו מאשר להפרה אשר נגרמת בסלחנות רבה יותרבהוצאות הביצוע 

אי� זה נכו� , לפחות לגבי ההפרה מ� הסוג השני, לכ�. להרוויח רווח נוס� מצד שלישי
   ;לומר שהצדדי� לחוזה היו רוצי� בה

לא , רה יעילהא� אכ� היו צודקי� אנשי הניתוח הכלכלי שהצדדי� לחוזה רוצי� הפ  .ב
המחברי� . שכ� לכאורה לא עשה כל רע, היה מקו� להטלת חובת פיצוי על המפר

 שעל פיה חובת הפיצוי נועדה להבטיח שהמפר ,ערי� לתשובה אפשרית לטיעו� זה
יה יולכ� ניתנת לו אופצ, יפני� את נזקי ההפרה ויפר רק כאשר ההפרה תהיה יעילה

 שבפועל אי� המפר היאבת� לתשובה זו א� תגו. לקיי� או להפר ולשל� פיצוי
שכ� אי� הוא מציע בדר� כלל , יה לקיי� או לשל� פיצוייהפר כאופצשמתייחס לחוזה 

   ;פיצוי לנפגע בעקבות ההפרה
 שעל המבצע לקיי� את החוזה ולא להפר ולשל� תמשמעי� ג� כאשר החוזה קובע חד  .ג

 שאי� עוד לומר שהפרה  פייצדיקו אנשי הניתוח הכלכלי הפרה יעילה א� על, פיצוי
מכא� שלא רצו� הצדדי� הוא שבאמת . יעילה עולה בקנה אחד ע� רצו� הצדדי�

  . עומד בבסיס תורת ההפרה היעילה
המחברי� , )כללי� המוצדקי� דאונטולוגית א� לא כלכלית (לטענה השלישיתאשר 

טות  עניינה בהבחנה שקיימת בשיהדוגמה האחת 34: עיקריותדוגמאותמציעי� שתי 
המשפט השונות בי� פיצוי מוסכ� על איחור בביצוע לבי� תשלו� בונוס על החשת 

 במחיר �1.1.2011 הקבל� לבצע את החוזה עד העל יכול חוזה לקבוע ש, למשל. הביצוע
X , לחלופי� יכול החוזה לקבוע כי .  דולר500ועל כל יו� איחור ישל� פיצוי מוסכ� של

 דולר כאשר על כל יו� 15,000  מינוסXבמחיר  �1.2.2011 יש לבצע את החוזה עד ה
מקרה הראשו� לעומת ה . דולר500בהקדמתה של השלמת הבנייה יקבל הקבל� בונוס של 

בית המשפט עשוי להתערב בשיעור הפיצוי שכ� מדובר בפיצויי� מוסכמי� שהזכות שבו 
ר שכ� אי� מדוב,  בית המשפטבמקרה השני לא יתערב, לה� קמה בגי� הפרת חוזה

בכ� נות� הדי� נפקות לשאלה א� מדובר בהפרת חוזה , לטענת המחברי�. בהפרת חוזה
שהמשפט , ללמד�.  שמבחינה כלכלית מדובר בהסדרי� זהי� לחלוטי�א� על פי, או לא

 
הדוגמה האחת עניינה בכ� שבתי המשפט אינ� . 136 ש"בה, ה� מציעי� שתי דוגמאות נוספות ש�  34

ניכוי שעשוי , טלת על המפרמנכי� מ� הפיצויי� סכו� המשק� את הסנקצייה הלא משפטית המו

היתר �הדוגמה השנייה עניינה בכ� שלמרות בעיית הסתמכות; להיות מוצדק מנקודת מבט כלכלית

אי� שיטות המשפט , של הנפגע על החוזה עקב הפיצוי המלא שלו הוא זכאי במקרה של הפרה

לפחות , לדעתי. השונות בוחרות לשחרר את המפר מחובת פיצוי כדי לשפר את תמריצי הנפגע

, שחרור המפר מאחריות יהיה בעייתי מאוד מנקודת מבט כלכלית. הדוגמה השנייה אינה משכנעת

פתרו� ביניי� אשר עשוי להיות אופטימלי הוא לאמ� את הגנת . שכ� תמריציו לקיי� את החוזה ייפגעו

א "ראו ע .ובכלל זה בשיטת המשפט הישראלי, הגנה הנוהגת בשיטות משפט רבות, האש� התור�

3912/90 Eximin�  '‰ÏÚ�‰Â ÏÈËÒ˜Ë ,אותה). 1993 (64) 4(ד מז"פ � . המשפט האמריקאי טר� אימ
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לפיו ש עניינה בכלל הדוגמה האחרת. להפרת חוזה, מ� הבחינה הערכית, אינו אדיש
 במצב להיותכ� הנפגע יכול ו, פיצויי ציפייהבמקרה של ביטול חוזה לא תוגבל ההשבה ב

,  דולר10,000ר בעבור א� אד� מוכר נכס לאֵח, למשל. טוב מזה שבו היה אלמלא ההפרה
והמוכר ,  דולר�8,000לאחר התשלו� ולפני שהוא מעביר לו את הנכס מחיר השוק יורד ל

 ולתבוע  זכאי הקונה לבטל את החוזה–  ובכ� מפר את החוזהאינו מעביר את הנכס
בכ� רואי� .  דולר8,000ששווי הביצוע הוא רק פי  א� על  דולר10,000השבה בסכו� של 

לפיו הפיצוי צרי� להיות לפי שווי הביצוע שהמחברי� פתרו� הנוגד את ההיגיו� הכלכלי 
  .  כדי לעודד הפרות יעילות– ולא מעבר לכ� –

  נקודות למחשבה. 2

)‡(˙ÂÈˆÏÂÙÈ�ÓÏ ˘˘Á   
בהצעה של המחברי� לקבוע ספי� שוני� , סק בכריתת החוזהאתחיל בחלק העו

וכ� בטענת� שאי� כל ציווי ,  אופייה של ההטעיהלפילמגבלות הדאונטולוגיות 
 א� מנקודת – מבלי להיכנס לשאלה הלא פשוטה. דאונטולוגי האוסר הטעיה רשלנית

ולבי� ) במכוו�(מבט דאונטולוגית אכ� יש הבדל בי� שקר מפורש לבי� שתיקה מטעה 
 – כפי שסבורי� רבי�, נקט המטעה מתו� ידיעה שה� מטעותשהתנהגויות מטעות אחרות 

טענתי היא שקביעת כללי� שוני� ביחס לסוגי הטעיות שונות המזיקות באותה מידה 
 באופ�עשויה לתמר� צדדי� שרוצי� להטעות את הצד השני לתמר� את צעדיה� 

צד מתוחכ� דיו יימנע משקרי� מפורשי� , ללמש. פחותלה� מסוכ� הלתחו� " יכנסוי"ש
הוא ינסה לעשות , למשל. א� ישיג את התוצאה שהוא מבקש להשיג בדרכי� אחרות

שימוש בצדדי� שלישיי� כדי להטעות מבלי שהדבר יתגלה ולאחר מכ� יסתפק 
א� , תופעות כאלו יכולות לקרות כ� או אחרת. בהתנהגות מטעה שאינה שקר מפורש

ויש שיאמרו ( תגבר א� סוגי הטעיה שוני� יקבלו יחס שונה במשפט יכול ששכיחות�
  ).  יחס שונהי� אכ� מקבל�אולי שבפועל ה

א� מעניי� במיוחד הוא הדי� השונה שמציעי� המחברי� להחיל על הטעיה מכוונת 
עדר מגבלה דאונטולוגית ביחס יה, ה� מבהירי�,  אמנ�35.לעומת הטעיה רשלנית

 א� הקביעה שאי� ציווי , שהדי� אינו יכול לאסור אותהועלהטעיה רשלנית אי� משמ
, באופ� כללי, הדי� להיות כנראהעל דאונטולוגי האוסר הטעיה רשלנית משמעה ש

המחברי� אינ� . מאשר ביחס להטעיות רשלניותיותר מחמיר ביחס להטעיות מכוונות 
י� הטעיה א� מסקנה אפשרית מכ� היא למשל שבמקרי� מסוימ, מצייני� זאת במפורש

 תו� הלב ת חובה שלאו לפיצויי� בגי� הפרת(ה עילה לביטול החוזה ירשלנית לא תה
מת אינטואיציה ישקיפי א� על . ה עילה לכ�י ואילו הטעיה מכוונת תה,)במשא ומת�

ג� כא� יש לתת את הדעת על כ� שצדדי� מתוחכמי� , מוסרית חזקה לתמו� בתוצאה כזו

 
  ).1992 ()15.26' ס (807–806 כר� ב ÌÈÊÂÁהשוו לדעה של דניאל פרידמ� ונילי כה�   35
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וא� כא� עולה השאלה א� , ראה כהטעיה רשלניתיוונת תיכולי� לגרו� בנקל שהטעיה מכ
פעמי� ,  יתרה מזו36.הדי� השונה ביחס לשני סוגי ההטעיות יעודד אות� לעשות זאת

התנהגות .  בי� הטעיה מכוונת לרשלנית אינו כה ברור וחדÒÂÓÈ¯הרבות קו הגבול 
צד יכול , שללמ. להיזהר פחות, מכוונת, רשלנית היא לא אחת תוצאה של החלטה מודעת

מתו� הבנה ) למשל לא להיזקק לשירותי עור� די�(להחליט לא להשקיע באמצעי זהירות 
בדיני (משטר משפטי של רשלנות . שהסיכוי שיהיה רשל� בשלב מאוחר יותר יגדל

הוא , א� יתרשל, מבטיח שכ� או אחרת) הטעיה בדיני החוזי�של א� ג� בהקשר , הנזיקי�
טי המטיל סנקציות על התנהגות מכוונת א� לא על רשלנית משטר משפ. ישל� את המחיר

עלול לעודד ) במקרה השניחריפות מאלה שמטיל במקרה הראשו� סנקציות שהוא או ה(
אשר יגבירו את הסיכוי שהתנהגות ) בה� בית המשפט לא יבחי�ש(התנהגויות מכוונות 

  . רשלנית תתרחש בעתיד

)·(‰ÏÈÚÈ‰ ‰¯Ù‰‰   
 היא כייעו� שהפרה יעילה אינה מפרה מגבלה דאונטולוגית המחברי� טועני� נגד הט

על פי תאוריות דאונטולוגיות רבות ,  לדבריה�37.משקפת את רצונ� של הצדדי� לחוזה
  .כל הפרת חוזה היא הפרת מגבלה דאונטולוגית

 של המחברי� מבחי� בי� הפרה שהיא תוצאה של עלייה חדה הטיעו� הראשו�
לפחות , לטענת�. נועדה להוסי� רווח למפר מצד שלישיבהוצאות ביצוע לבי� הפרה ש

. לא תעלה בקנה אחד ע� רצו� הצדדי� לחוזה, א� א� היא יעילה, ההפרה מ� הסוג השני
יש סימוכי� בניסויי� , ככל שהיא מבקשת להסתמ� על הדעה הפופולרית, לטענה זו

 �יותר רווח למפר שבה� גילו המשתתפי� בניסוי יחס שלילי כלפי הפרות שנועדו להוסי
 אול� ככל שמדובר בצדדי� מתוחכמי� 38.מאשר כלפי הפרות שנועדו למנוע ממנו הפסד

 
סביר שקיימת טענה אנלוגית א� בהקשרי� משפטיי� אחרי� שבה� מגבלות דאונטולוגיות יבחינו בי�   36

אימו� משפטי של הבחנות אלו עלול לתמר� את הפועל . הגויות מכוונות לכאלו שאינ� מכוונותהתנ

וקשה , כאשר סכנה כזו היא ממשית ומוחשית. לגרו� שמעשיו המכווני� ייראו כבלתי מכווני�

  . עניי� זה חורג מתחו� דיוננו. על המשפט יהיה להביא זאת בחשבו�, להתגבר עליה בדר� ראייתית

 Richrd Posner, Let Us Never Blame aבה חדשה בנושא זה מנקודת מבט כלכלית ראולכתי  37

Contract Breaker, in FAULT IN AMERICAN CONTRACT LAW 3 (Omri Ben-Shahar & Ariel 

Porat eds., 2010); Steven Shavell, Why Breach of Contract May Not Be Immoral Given the 

Incompleteness of Contracts, in FAULT IN AMERICAN CONTRACT LAW 257 (Omri 

Ben-Shahar & Ariel Porat eds., 2010) . לטענה נגד תורת ההפרה היעילה מנקודת מבט

 Seana Shiffrin, Could Breach of Contract Be Immoral?, 107דאונטולוגית ראו לאחרונה 

MICH. L. REV. 1551 (2009).  

 Tess Wilkinson-Ryan, Fault in Contracts: A Psychological Approach, in FAULT INראו   38

AMERICAN CONTRACT LAW 289 (Omri Ben-Shahar & Ariel Porat eds. 2010) . ליישומי�

 שונה להפסד שהינו חסרו� כיס ולהפסד שהינו אבד� שוני� של התובנה שבני אד� מתייחסי� באופ�
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קשה לכאורה לראות מדוע נפגע בכוח לא , אשר מבקשי� להשיא רווחי� מ� החוזה
יסכי� להרשות למפר להפר ג� כאשר ההפרה תביא להגדלת רווחיו מצד שלישי כל עוד 

דאי א� הפיצויי� שיקבל וובו, במחיר החוזה,  מראש,על כ� כראוי" מפוצה"הנפגע 
 לטעו� אפשר, אמת). או כמעט מלאי�(במקרה של הפרה יהיו פיצויי� מלאי� 

ומטע� זה נפגעי� רבי� לא , )או כמעט מלאי�( אינ� מלאי� לעול�שהפיצויי� כמעט 
אה עקב לאו דווקא כזו הב,  א� טיעו� זה חל על כל הפרה יעילה,"הפרה יעילה"יסכימו ל

  .ניסיו� להרוויח מהתקשרות ע� צד שלישי
אשר א� יש בה ממש היא ,  אולי להציע הבחנה בי� שני סוגי ההפרותאפשרע� זאת 

. עשויה לחזק את טענת� של המחברי� א� כי מסיבות כלכליות ולא דאונטולוגיות
המיוחד בהפרות שנועדו להביא רווחי� למפר שה� תלויות בהופעתו של צד , כאמור

יה במידע בי� המפר לבי� הנפגע באשר ייתכ� שפעמי� רבות יש אסימטרי. שלישי בזירה
לעתי� המפר יכול לפעול להגדלת הסיכוי שכ� , יתרה מזו. לסיכויי� שצד כזה יופיע

עקב . ה בינו לבי� הנפגעיוג� באלו יש אסימטרי, Ê ˙Â˘ÚÏ ¯Â¯· ÔÈÈ�Ú ÂÏ ˘È Û‡Â‡˙יקרה 
י� להפרה כזו מתו� ידיעה שהפיצוי שיקבלו באמצעות תכ� שנפגעי� יחששו להסכיכ� י

הסיכו� שה� לוקחי� על עצמ� לא ישק� באמת את , עקב האסימטריות האמורות, המחיר
שאמלא כ� , הנחה שהפיצויי� בגי� הפרה אינ� מלאי�בטיעו� זה תק� רק (שהחוזה יופר 

 מדובר בהפרה המצב עשוי להיות שונה כאשר). היה הסיכו� של הנפגע מ� ההפרה אפס
 י� זהייהיה למפר בענהמידע שאמנ� ייתכ� שג� כא� . הנובעת מייקור בעלויות הביצוע

 ובעיקר אי� לו עניי� ,א� למפר אי� בדר� כלל יכולת מיוחדת,  לנפגעיהיה רב מזה שיהיה
מכ� נובע אולי השוני . להגדיל את עלויות הביצוע ולהפר את החוזה עקב כ�, מיוחד

עליית מחיר הביצוע ולהפרה הנגרמת מיחס� להפרה הנגרמת עי� בי� נפגהקיי� ב
  .  של המפר להגדיל את רווחיומשאיפתו

 שהטלת חובת פיצוי על המפר מלמדת שהדי� הוא של המחברי� הטיעו� השני
ה על ידי המפר כפי שעולה מתורת ימתייחס להפרה כדבר אסור ולא כהפעלת אופצי

,  כי הדי� מתיר39למדנו עוד מקלברזי ומלמד. לכ� קשה לי להסכי�. ההפרה היעילה
ולפי , כללי האחריות ה� בדיוק כאלה. במקרי� רבי� גר� נזק בצד תשלו�, וראוי שיתיר

המחברי� צופי� תשובה . הגישה הכלכלית ההיתר להפר ולשל� אינו אלא כלל אחריות
י� להפרה בפועל מפרי� אינ� מתייחס, מעי� זו ומציעי� לדחות אותה מכיוו� שלטענת�

.  אליה בדר� זו היו מציעי� פיצוי בעקבות ההפרההתייחסושכ� אילו , יהיכהפעלת אופצ
  .אי� ה� עושי� זאת, טועני� המחברי�, בפועל

 
 Eyal Zamir, Loss Aversion and Law's, ובכלל זה בדיני חוזי�, י�בתחומי משפט שונ, רווח

Formation  ,זמי� ב :http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1638527. 
39  Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, and 

Inalienability: One View of the Cathedral, 85 HARV. L. REV. 1089 (1972).  
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איני יודע א� מפרי� מציעי� בדר� כלל פיצוי בעקבות . א� קו טיעו� זה אינו משכנע
אינ� , כי� המחברי�ושעליה� סומ, ממילא המקרי� שבאי� לבית המשפט. הפרה או לא
שכ� המקרי� שמגיעי� לבית המשפט ה� בדיוק המקרי� שבה� ההפרה , מדג� מייצג

 מקרי� רבי� אחרי� שבה� ההפרה מלווה שקיימי�ייתכ� . גורמת לסכסו� בי� הצדדי�
הצעת פיצוי דבר � קשה ללמוד מהצעת פיצוי או מאי: א� חשוב יותר. בהצעת פיצוי

אד� ישר ומקיי� חוק שמפר חוזה אמור להציע , יהיובר באופצה� ג� א� אי� מד. לענייננו
� זה אחת היא א� יבעני. ממש כמו כל מי שפוגע באשמו בזולת, תשלו� בגי� הנזק שגר�

אולי זה שהפר חוזה , האדרב. ה או בחובה מוחלטת לבצע את החוזהימדובר באופצי
למהר ולהציע תשלו� הוא שמצופה ממנו , ה להפר ולשל�ימתו� מחשבה שאי� לו אופצי

  . יה כזויעוד יותר מזה אשר חשב שיש לו אופצ, כמתחייב על פי הדי�, פיצוי
י� זה הוא שג� כאשר החוזה קובע י והאחרו� של המחברי� בענהטיעו� השלישי
א� לכ� . הגישה הכלכלית תתמו� בהפרה יעילה, יה להפר ולשל�יבמפורש שאי� אופצ

א� ג� א� היא נטענה , משפטית� כזו בספרות הכלכליתאיני מכיר טענה . קשה לי להסכי�
הגישה הכלכלית גורסת .  להג� עליה מנקודת מבט כלכליתאפשרקשה לי לראות אי� 

לפיכ� דיני . שמטרת דיני החוזי� היא להקטי� את עלויות המשא ומת� בי� הצדדי� לחוזה
ופות ה� חלק ודיני התר, ות מחדל שיתאימו לרוב הצדדי� לחוזהבררהחוזי� קובעי� 

 שא� לא כ�, ת מחדל רשאי� לשנות אותהברר צדדי� שאינ� חפצי� ב40.ות המחדלבררמ
קשה לראות כיצד בתו� . לא יתאפשר לה� למקס� את התועלת שה� מפיקי� מ� החוזה

מסגרת זו יכולה להשתלב הטענה שכאשר הצדדי� קובעי� במפורש שהחוזה שביניה� 
, בכ� אי� כדי לטעו�. תוצדק התעלמות מרצונ� זה, יבוצע בלא אפשרות להפרה ופיצוי

קביעה של הצדדי� שה� מעונייני� בסעד בשבתי המשפט יראו , י� של די� פוזיטיבייכענ
יכול שתהיינה סיבות , האדרב. כמחייבת את בית המשפט, של אכיפה במקרה של הפרה

בעי� של אכיפה � שאינ� קשורות לרצו� הצדדי� שיצדיקו א� מ� הבחינה הכלכלית אי
כגו� שעלויות אכיפת החוזה מוחצנות לבית ( שהצדדי� הביעו רצו� נוגד א� על פיהחוזה 

ווצרו נסיבות שבה� למרות הסכמת י או שי41,)המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל
 א� 42.האכיפה תגרו� קושי גדול ובלתי צפוי למפר, הצדדי� שהחוזה ייאכ� בעי�

 
יש לעתי� ג� תפקיד של הכוונת , ולדיני התרופות בכלל זה, המחדלבררת לטיעו� כי לכללי   40

 תכלית� של דיני התרופות בגי� –מרשה  הכוונת התנהגות באמצעות די�"התנהגויות ראו ברק מדינה 

במוב� זה , מחדל ה� עונשיי�בררת כללי לטיעו� שלעתי� ). 1999 (685כב ËÙ˘Ó È�ÂÈÚ " הפרת חוזה

 Ian Ayresראו, שה� פועלי� לרעת הצד שיש לו מידע כדי לתמר� את זה האחרו� לגלותו לצד השני

& Robert Gertner, Filling Gaps in Incomplete Contracts: An Economic Theory of Default 

Rules, 99 YALE L.J. 87 (1989) .  

 Alanראו ג� בעניי� זה. 1970–א"התשל, )תרופות בשל הפרת חוזה(ק החוזי� לחו) 3(3 'ראו ס  41

Schwartz, The Case for Specific Performance, 89 YALE L.J. 271 (1979).  

 ). תרופות בשל הפרת חוזה(לחוק החוזי� ) 4(3 'ראו ס  42
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, מנקודת מבט כלכלית,  לתמו�שאפשרני חושב עדר נסיבות מיוחדות מעי� אלה אייבה
בהתעלמות מוחלטת של בית המשפט מרצו� מפורש של הצדדי� שהחוזה ביניה� יהיה 

  . יה להפר ולשל� פיצוייחוזה שבו אי� אופצ

)‚(˙ÂÙÂ¯˙‰ È�È„· ÌÈÏÈÚÈ ‡Ï ÌÈÏÏÎ ?  
ד ואקשה מ?  כללי� לא יעילי� בדיני התרופות המוצדקי� דאונטולוגיתקיימי�מנ� והא

 התובנות אל שמתייחסלפחות למי , לדעתי למצוא כללי� לא יעילי� בדיני התרופות
היו , הטע� לכ� הוא שלו היו כללי� כאלו. הבסיסיות של הניתוח הכלכלי ברצינות

והמטרה להשריש ,  להגדיל את התועלת שיפיקו מ� החוזהכדיאות� " עוקפי�"הצדדי� 
יתה לאסור התניה י ביותר למנוע עקיפה כזו ה הדר� היעילה43.תה נכשלתיכללי� אלו הי

 בעייתית כלכלית היא, עדר החצנות או פגמי� ברצו�יבה, א� דר� זו עצמה, עליה�
ות עיקריות לכללי� לא אהמחברי� מספקי� שתי דוגמ, א� כאמור. ודאונטולוגית ג� יחד

בח� בשורות הבאות א. יעילי� בדיני התרופות אשר לטענת� מוצדקי� דאונטולוגית
  :ות אלו בקצרהאדוגמ

 עניינה בהבחנה הנעשית בפסיקה בי� פיצוי מוסכ� על איחור הדוגמה הראשונה
בתי המשפט מתייחסי� , לטענת המחברי�. בביצוע לבי� תשלו� בונוס על הקדמת ביצוע

מכא� שבתי . שכלכלית ה� זהי�פי שני ההסדרי� א� על כל אחד מ להתייחסות שונה
  .לעצ� העובדה שהופר חוזה, רכיתע, המשפט אינ� אדישי�

ייתכ� , ראשית. איני משוכנע שדוגמה זו מוכיחה את מה שהמחברי� רוצי� להוכיח
שהסדר  מאוד שהיחס של המשפט לא יהיה שונה לכל אחד משני המקרי� א� ברור בעליל

 �Restatement ה וג�44ג� הפסיקה בישראל. הבונוס אינו אלא פיצוי מוסכ� במסווה
 פיצוי מוסכ� או הוא מלמדי� שיש לבחו� א� הסדר מסוי� 45ל דיני החוזי�שהאמריקאי 

 האמריקאי אחת מהערות העור� יוחדה �Restatementב. לא לפי המהות ולא לפי הצורה
 –ות הניתנות בה להסוואת פיצויי� מוסכמי� אואחת הדוגמ, "הסוואת פיצוי מוסכ�"ל

 a discount for“ה הצדדי� קובעי� בש היא זו –אותה על בית המשפט לחשו� שהסוואה 

prompt performance”.46הישראלי או האמריקאי,  לפיכ� א� ישתכנע בית המשפט ,
א� בפועל נקבע בחוזה מחיר נמו� בהרבה תו� , Xשמחיר השוק של עבודה מסוימת הוא 

הוא עשוי לקבוע , �Xמת� בונוס למבצע על הקדמת ביצוע שיביא את המחיר חזרה ל
 אני מסכי� ע� ,ע� זאת. יצוי מוסכ� ג� א� הצדדי� השתמשו במינוח אחרשמדובר בפ

 
  .40ש "לעיל ה, א� ראו מדינה  43

, לגישה מהותית אשר מגדירה את הפיצויי� המסוכמי� לפי המהות ולא לפי המינוח שננקט בחוזה  44

   ).1987 (701) 1(ד מא"פ, ÈÏ‡ÂÓ˘ '‚'ÈÏ‡Ù � 40/85א "ראו ע

45  Restatement (second) of Contracts §356, cmt. c (1979).  

  .ש�  46
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ובצדק נמתחה ,  נוהגי� כ�שאינ�, בעיקר באנגליה,  בתי משפטשקיימי�המחברי� 
   47.עליה� ביקורת נוקבת

באות� מקרי� שבה� הצדדי� באמת ובתמי� מתכווני� לבונוס ולא לפיצוי , שנית
קדי� את הביצוע הוא אכ� יזכה במחיר הגבוה כגו� שא� המבצע י – מוסכ� במסווה

 אילו היה מדובר א� ,צודקי� המחברי� שבתי המשפט לא יתערבו – ממחיר השוק
יש שיאמרו שיש בכ� אנומליה מנקודת מבט , אכ�. בפיצוי מוסכ� ה� היו מתערבי�

לפחות בעיני (אלא שאנומליה זו נובעת בראש ובראשונה מאנומליה אחרת . כלכלית
מכל ,  תניות אחרות בחוזהואילו שפיצויי� מוסכמי� כפופי� לביקורת שיפוטית ,)רבי�

 אנומליה אחרונה זו היא שמביאה 48.אינ� כפופות לביקורת בעלת אופי דומה, מי� וסוג
ולאו דווקא תפיסה ערכית של המשפט , כ� שהסדרי� כה דומי� זוכי� ליחס שונהידי ל

  . את הפרות החוזה
, דקת של בית המשפט א� פיצויי� שבאי� בעקבות הפרהביקורת מדוק, שלישית

אינ� מופרזי� אינה מלמדת דבר על יחס ערכי כלשהו להפרת , להבדיל מתשלו� בונוס
נועדה להג� על , א� מופרזי� ה� א� לאו, בחינת הפיצויי� המוסכמי�, האדרב. חוזה

 ה מזו שלטוב המפר מפני הסיכו� שישל� פיצוי מופרזההגנה על מכא� שדווקא . המפר
  . נות� הבונוס מפני הסיכו� שישל� בונוס גבוה מדי

דיני החוזי� יאפשרו .  של המחברי� היא אכ� דוגמה מעניינת ויפההדוגמה השנייה
 ושוויו שערכו של הנכס שרכש ירד א� על פי לזכות בהשבה  דולר10,000לקונה ששיל� 

 8,000ורה פיצויי ציפייה של תה מחייבת לכאיהגישה הכלכלית הי.  דולר8,000 הואעתה 
מר שבמקרי� שבה� מדובר בביצוע וע� זאת יש ל.  כדי לאפשר למוכר הפרה יעילהדולר

ההשבה להיות מוגבלת בגובה על יש מחלוקת בפסיקה ובספרות האמריקאית א� , עבודה
א� קבל� ביצע עבודה שהעלתה את שווי המקרקעי� של , למשל 49.היפיצויי הציפי

, והמזמי� הפר,  דולר8,000 המחיר שנקבע לתשלו� הוא ואילו,  דולר�10,000המזמי� ב
צודקי� , מכל מקו� 50. כדמי השבה דולר10,000אי� זה ברור א� יוכל הקבל� לתבוע 

 
47  HARVEY MCGREGOR, ON DAMAGES 451 (18th ed. 2010).  

א� זאת כאשר , מתערבי� בתוכ� החוזה, והמחוקק, ישנ� כמוב� מצבי� רבי� שבה� בית המשפט  48

בעיות , או מסיבות של פגמי� ברצו�,  השלכה על החברה או צדדי� שלישיי��מדובר בתניות שיש לה

 ÈÊÂÁ È�È„· Ì¯Â˙ Ì˘‡ ˙�‚‰Ìראו אריאל פורת . ומהיחסי כוחות בלתי שווי� וכד, מידע מיוחדות

 Alanראו , לביקורת על הפיקוח ההדוק של בתי המשפט על סעיפי פיצויי� מוסכמי�). 1997( 76–71

Schwartz, The Myth that Promisees Prefer Supercompensatory Remedies: An Analysis of 

Contracting for Damages Measures, 100 YALE L.J. 369 (1990).   

, מהדורה שנייה ()23.33' ס (770–768 כר� ב  È�È„ËÙ˘Ó· ‡ÏÂ ¯˘ÂÚ ˙ÈÈ˘Úראו דניאל פרידמ�   49

 .והאסמכתאות האמריקאיות המובאות ש�) 1998
  .ש�  50
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ולא , המחברי� שניתוח כלכלי מסורתי היה מצדיק כנראה פיצוי בגובה אינטרס הציפייה
  51.מעבר לכ�

  סו� דבר

עוסק באחד הנושאי� הקשי� ביותר בתורת , ומדינהסיפר� החשוב מאוד של זמיר 
ליישב תוצאתנות , וא� כ� כיצד, אפשרא� : ואולי א� בפילוסופיה של המוסר, המשפט

בפועל כל שיטה משפטית מושפעת ה� משיקולי� תוצאתניי� וה� . ע� דאונטולוגיה
 ליישב ראפשכיצד , וא� להציע, מכא� הצור� לנסות ולהסביר. משיקולי� דאונטולוגיי�

. ובה ה� עמדו בכבוד רב,  המחברי�� על עצמשקיבלוזו המשימה השאפתנית . ביניה�
, ה� מפתחי� בספר� בבהירות רבה תאוריה מפורטת לשילוב של שיקולי� תוצאתניי�

  . ע� שיקולי� דאונטולוגיי�, בעיקר של רווחה חברתית
, נה יורדת לפרטי�שהיא אבסטרקטית ואי, בניגוד לחלק ניכר מ� הכתיבה התאורטית
ומייש� את התאוריה " מפשיל שרוולי�", הספר של זמיר ומדינה יורד לשדה המשפט

הירידה לפרטי� חשובה לא רק כדי שנדע כיצד . הלכה למעשה בכמה תחומי� חשובי�
ל כוחה של תאוריה ואחרי הכ.  אלא כדי להבי� אותה טוב יותר,לייש� את התאוריה

, ליישמהאי אפשר ותאוריה שנועדה למשפט . יישמהשנועדה למשפט היא היכולת ל
  .אינה תאוריה טובה

על התאוריה המוצעת בספר ולעורר כמה " בקול"במאמר קצר זה ניסיתי לחשוב 
התמקדתי בדיני החוזי� שכ� זהו תחו� שאותו אני מכיר , אשר ליישו�. נקודות למחשבה

יתה לי פה וש� ייקורת שההב. טוב יותר מתחומי היישו� האחרי� שבה� בחרו המחברי�
: להפ�, עוני� של המחברי� אינה גורעת מאיכות התאוריה או מאיכות היישו�יעל הט

כ� תרומתו חשובה , מצליח לעורר דיו� ומחלוקת, קל וחומר ספר, ככל שמאמר משפטי
 – וירבה – הוא מרבה: הספר של זמיר ומדינה אינו יוצא מ� הכלל מבחינה זו. יותר

  .וזהו בלי ספק אחד מיתרונותיו הרבי�, מחלוקת וויכוח
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� כאשר הוא עולה על אינטרס שאי� מניעה שהפיצוי יהיה בגובה אינטרס ההסתמכות א, בדעת יחיד

ובהיותה דעת יחיד אי� היא , דעה זו אינה עולה בקנה אחד ע� הדי� הנוהג במדינות אחרות. הציפייה

 .מכל מקו� על עמדה מעי� זו קשה מאוד להג� מנקודת מבט כלכלית. קובעת את הדי� בישראל




