
 אל ציבור המשפטנים

, ן ק העונשי ו י של ח ל ל כ ק ה ל ח ת ה ע צ ת ה ם א כ י נ פ ג ב ד להצי ב כ ת י מ נ י ר  ה
ת ו ש א ר ם ב י ח מ ו ת מ ד ע ה של ו ק י מ ע מ ה ה ו ב ו ש ח ה ה ת ד ו ב א פרי ע ו ה  ש
ה ד ע ו י ה ר ב ח , ו ט רנ ט ש. אג פ ו ש , ה ן ו ט העלי פ ש מ ת ה י א לשעבר של ב י ש נ  ה
ט ר א ו ם ש. ק י ט פ ו ש , ה ן ו ט העלי פ ש מ ת ה י ב ן מ ה ן וי. כ ה . כ ם ח י ט פ ו ש  ה
ה ג. בך, פרופ׳ ש. ז. פלר נ י ד מ ט ה י ל ק ר , פ י ז ו ח מ ט ה פ ש מ ת ה י ב  ומ. שלגי מ
, לן ת בר־אי ט י ס ר ב י נ ו א ר מ ק נ ם, פרופ׳ א. א ת בירושלי י ר ב ע ה ה ט י ס ר ב י נ ו א ה  מ
, ם י ט פ ש מ ד ה ר ש מ . ידיך מ , פרופ׳ א ב י ב א ־ ל ת ת ט י ס ר ב י נ ו א י מ  ד״ר י. לו

ן ז״ל. ן א. שמרו י , ועורך הד ן ה ה כ י ס ו ן ש. ת  עורך הדי
, ה ד ע ו ם עובדו בידי ה , שאף ה ם י ב ח ר ר נ ב ס ח ודברי ה ס ו ת נ ל ל ו ה כ ע צ ה  ה
ה ע צ ה ו ב ע ק ש ו ה ת ש י ד ו ס י ה ת ו פ ק מ ה ה ד ו ב ע ת ה ל נכון א א יעריך א ר ו ק ה  ו

. ה י ר ב ס  על ה
ג ״ כדי להצי ם י ט פ ש מ ת זו של ״ ד ב ו כ ה מ י נ ס כ א ע ב י י ת ס ה ש ל ק ב י מ נ י  הר
ם כ י ת ו ע צ ה מ ם ו כ י ת ו ר ע ה ם מ ו ר ת ל ה ו ם לעיין ב כ נ י מ ז ה , ל ה ע צ ה ת ה ם א כ י נ פ  ב

. ה ב ו ט ם ה כ נ ו י ס נ ם ו כ ת ו א י ק ד ב  כי

,  בברכה
ר מ י א ל ת מ ו  ש

ם י ט פ ש מ  שר ה

, פ ר ת ק י ד ו ה עדה, הגב׳ י ת הו ז כ ר מ ו ל נ א הפ נ ם א כ י ת ו ר ע ת ה  א
ם. ׳ 29 ירושלי ס ן מ י ד א ־ ח א ל ב צ ו ח , ר ם י ט פ ש מ ד ה ר ש  מ
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I 

ן י ש נ ו ע ק ה ו  ח

י ל ל כ ק ה ל ח  ה

 פרק א׳

ה ש י נ ע ת ה ו י ק ו  ח

 סימן א׳

 הודאות יסוד

 אין ענישה 1. אין עבירה ואיו עונש אלא אם נקבעו על־פי חוק.
 אלא על־פי חוק

 חקיקת מעמה 2. הסמכות להתקין תקנות לביצוע חוק — אף הסמכות לקבוע
 עבירות על התקנות ועונשן במשמע; ואולם עובש כאמור לא יעלה

 על מאסר שישה חודשים.

 סימן ב׳

 תחולת דיני העונשין לפי זמן המעשה

 אץ עונשין 3. חיקוק הקובע עבירה או עונש לא יחול׳ על מעשה שנעשה בתאריך
ע הקודם לתאריך פרסומו כדין. י פ מ  ל

׳ ה א ם ר י  ג
 A בקבע בחיקוק שחדל מעשה מהיות עבירה — תחדל האחריות
 הפלילית בשל עשייתו; ההליכים שהוחל בהם — יופסקו; אם ניתן
 גזר דין — יופסק ביצועו; ולא יהיו עוד תוצאות נובעות מן ההרשעה.

׳ ה ב ם ר י  ג
 למחוק את הסעיף.

 כימול העכירה
 לאתר עשייתה

 5. (א) נשתנה, לפני מתן פסק דין סופי, חיקוק לעניין האחריות
 הפלילית או לעביין העובש — יחול על הנאשם החיקוק המקל עמו,

 (ב) הורשע אדם בעבירה ולפני שנשא את עונשו נקבע בחיקוק

 שינוי החיקוק
 לאחר עשיית

 העבירה
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 בשל העבירה עונש מירבי קל מזה שהוטל עליו — רואים את העונש
 המירבי שנקבע בחיקוק כאילו הוטל מלכתחילה.

 חיקוק ארעי 6. הוראות סעיפים 4 ו־5 לא יחולו על עבירה לפי חיקוק שבקבע בו
 או לגביו שיעמוד בתוקפו לתקופה פלונית *.

 סימן ג׳

 תחולת דיני העונשין לפי מקום המעשה

 עכירה שנעברה 7. (א) דיני ישראל יחולו על עבירה שנעברה כולה או מקצתה בתוך
 כתתופהארץ שטח המדינה, כולל תחום מימי התופין שלה וכלי טיס או כלי שיט

 הרשומים בישראל.
 (ב) דיני ישראל יחולו על עבירות שנעברו מחוץ לשטח ישראל

 במידה שנקבע בחוק.

 פרק ב׳

ה ר י ב ע  ה

 סימן א׳

 הוראות כלליות

 8. (א) ״פרט״ לעניין עבירה — מעשה, בסיבה או תוצאה, שבהגדרת
 עבירה.

 (ב) ״מעשה״ — לרבות מחדל אם לא נאמר אחרת.
 (ג) ״מחדל״ — אי מילוי חובה לפי כל דין.

 הגדרות

 9. אדם יישא באחריות פלילית רק אם עשה במחשבה פלילית חוץ
 אם —

 (1) נקבעה רשלנות כמספקת לעבירה פלונית;
 (2) העבירה היא עבירה של אחריות קפידה.

 10. (א) מחשבה פלילית — אחד מאלה:
 (1) כוונה — ידיעת טיב המעשה והנסיבות הנמנים עם
 פרטי העבירה ומטרה לגרום לתוצאות המעשה, הנמנות עם
 פרטי אותה עבירה או ראייה מראש שייגרמו; ולעניין זה
 אין בפקא מנה שהתוצאה הושגה באדם או בנכס אחר מאלה

 אשר בהם התכוון העושה להשיג אותה התוצאה.

 דרישת
 מחשכה
 פלילית

 מחשכה
 פלילית

 * ההפניה לסעיף 4 מותנית בקיומו של סעיף 4.
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 (2) פזיזות — ידיעת טיב המעשה ואדישות לנסיבות הנמנות
 עם פרטי העבירה, אם הן קיימות ואם לאו, ולתוצאות
 המעשה הנמנות עם פרט העבירה, אם ייגרמו ואם לאו, או
 נטילת סיכון בלתי סביר לעניין קיומן של הנסיבות או גרימת

 התוצאות.
 (ב) לעניין סעיף זה רואים אדם כאילו ידע, אם מנע מעצמו

 מרצון את השגת הידיעה.

 11. רשלנות — עשיית מעשה ללא מחשבת פלילית כשאדם מן היישוב
 היה, בנסיבות העניין, מודע לטיבו או לנסיבותיו או צופה תוצאותיו,

 הנמנים עם פרטי העבירה.

 רשלנות

 12. הטיל חיקוק על אדם אחריות פלילית בשל עשייה ברשלנות, יישא
 בה אף אם עשה מתוך מחשבה פלילית; בשל פזיזות, יישא בה אף

 אם עשה בכוונה.

 אשמה תמורה
 כלולה בקלה

 ממנה

 אחריות 13. (א) אדם נושא באחריות קפידה על עבירה אם נקבע בחיקוק או
 קפידה אם משתמע מטיבו או ממטרתו שעבירה על־פיו אינה טעונה מחשבה

 פלילית או רשלנות.
 (ב) לא יישא אדם אף באחריות קפידה אם הוכיח שנהג ללא
 מחשבה פלילית וללא רשלנות ושעשה כל שניתן היה לעשות כדי

 למנוע את המעשה או את תוצאותיו.
 (ג) לא יידון אדם למאסר בשל עבירה, אם לא הוכחו מחשבה

 פלילית או רשלנות.

 מניע וממרה 14. אם לא נקבע בחיקוק אחרת, אין נפקא מנה לעניין אחריות פלילית
 מה הניע את האדם לבצעה, או מה המטרה אשר הוא חפץ להשיגה;
 ואולם רשאי בית המשפט להביא את המניע או את המטרה בחשבון

 מידת העונש.

 אחריות 15. (א) תאגיד יישא באחריות פלילית —
ת (1) לעבירה של אחריות קפידה שעבר אדם במהלך מילוי י ל י ל  כ

ד תפקידו הרגיל בתאגיד; י ג א ל ת  ש

 (2) בכפוף לאמור בסעיף קטן (ב) — לעבירה שנעברה
 באי מילוי חובת עשה, המוטלת עליו על־פי דין.

 (ב) בעבירה המצריכה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות, לא
 יישא תאגיד באחריות פלילית אלא אם, בנסיבות העניין ולאור תפקידו,
 סמכותו ואחריותו בניהול ענייני התאגיד, יש לראות את מחשבתו
 הפלילית או רשלנותו של האדם שעשה את מעשה העבירה, כמחשבתו

 הפלילית או רשלנותו של התאגיד.
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 העבירה 16. ואלה סוגי העבירות לפי חומרתן:
 על־פי (1) ״פשע״, כאשר דין העבירה חמור מעונש מאסר של

 חומרתה שלוש שנים;
 (2) ״עוון״, כאשר דין העבירה עונש מאסר העולה על חודש
 ימים ולא על שלוש שנים, ואם דיבה קנס בלבד — קנס

 העולה על אלפיים לירות;
 (3) • ״חטא״, כאשר דין העבירה הוא עובש מאסר של לא
 יותר מחודש ימים, ואם דיבה קנס בלבד — קבס של לא יותר

 מאלפיים לירות.

 סימן ב׳

 ביסיון

 17. אדם מנסה לעבור עבירה אם עשה מעשה לביצועה שאין בו הכבה
 בלבד, והעבירה לא הושלמה והוא אם היתה לו כוונה לבצעה, או,

 לעניין הנסיבות, פזיזות.

 18. לעניין ניסיון אין נפקא מנה אם השלמת העבירה לא היתה
 אפשרית מחמת נסיבות עובדתיות שהמנסח לא ידע עליהן, או טעה

 לגביהן.

 19. המנסה לעבור עבירה, דינו — מחצית העונש הקבוע בחיקוק
 לאותה עבירה; אולם —

 (1) מקום שהעונש הקבוע בחוק הוא עונש חובה — רשאי
;  בית המשפט להטיל עונש קל ממנו

 (2) מקום שהעונש הקבוע בחוק הוא עונש מיתה — דין
 מבצע הניסיון מאסר עשרים שנד-

 20. מי שמנסה לעבור עבירה לא יישא באחריות פלילית בשל הניסיון
 אם הוכיח שמרצונו, ומתוך חרטה, חדל מהשלמת המעשה או מבע את
 תוצאותיו. אין באמור כדי לגרוע מאחריות פלילית בשל עבירה

 מושלמת אחרת שבמעשר-

 ניםיון מהו

 חוסר אפשרות
 להשלים את

 העכירה

מ הנמשה  י

 פטור

 סימן ג׳

 צדדים לעבירה •

 21. לענית עבירה אין נפקא מנה אם אדם עשה את המעשה לבדו או
 עם אחרים, או אם נעשה המעשה מקצת בידיו ומקצת בידי אחרים.

 מבצע העכירה
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 ביצוע באמצעות 22. רואים אדם כמבצע העבירה אם גרם לעשיית המעשה בידי אחר
י שלא היה אחראי בפלילים עליו, או שלא ידע את הפסול שבמעשהו. ח  א

 23. (א) המביא אחר לידי ביצוע עבירה בדרישה, בעצה, בעידוד או
 בדרך אחרת שאינה מגיעה כדי כפייה, הוא משדל, והוא אם היתה לו

 כוונה שהעבירה תבוצע, או, לעניין הנסיבות — פזיזות.

 (ב) לעניין שידול, אץ נפקא מנה אם המשודל׳ ביצע את העבירה
 בעצמו או בידי אחר.

 (ג) לעניין סעיף זה ״כפייה״ — כמשמעותה בסעיף 36.

 משדל

 24. משדל, שנקט בעוד מועד צעדים סבירים למנוע את ביצוע העבירה,
 לא יישא באחריות פלילית.

 פטור

 25. העושה מעשת לפני ביצוע העבירה או בשעת ביצועה, כדי לאפשר
 את ביצועה, להקל על הביצוע, למנוע התנגדות לביצוע, לאבטח את
 הביצוע או למנוע את תפיסתו של המבצע או את גילוי העבירה —

 הוא מסייע.

 מסייע

 דין משדל 26. המשדל והמסייע דינם כדין מבצע העבירה.
 ומסייע

 ניסיון לשידול 27. המנסה לשדל אדם דינו כדין המנסה לבצע אותה עבירת.

 28. צד לעבירה יישא באחריות פלילית גם על עבירה נוספת או שונה,
 שנעברה אגב ביצוע או ניסיון לביצוע עבירה, אם היתה בתחום צפייתו

 בפועל, או בעבירת רשלנות — אם היתה בתחום הצפייה הסבירה.

 עבירה
 שונה

 או נוספת

 סימן ד׳

 הוראות משותפות

 29. אין ניסיון, שידול, ניסיון לשידול או סיוע אלא בעבירה שהיא
 פשע או עוון.

 30. מלבד אם נאמר או משתמע אחרת בחיקוק, כל דין החל על ביצוע
 העבירה המושלמת חל גם על הניסיון, השידול, הניסיון לשדל והסיוע

 לאותה עבירה.

 סיינ לעבירות
 ניסיון, ׳טירול

 וסיוע

 תחולת דין
 העבירה

 המושלמת
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 פרק ג׳

ת י ל י ל ת פ ו י ר ח א ם ל י ג י י  ס

 רצייה 31. לא יישא אדם באחריות פלילית בשל מעשה שעשה ולא יכול
 לבחור בין עשייתו לאי עשייתו, כמו מעשה שבעשה תוך תגובה
 רפלקטורית או עוויתית, בשעת שיבה, במצב של היפנוזה או בכל מצב

 אחר שבו לא היתה לאדם שליטה על תבועותיו הגופניות.

 המינות 32. לא יישא אדם באחריות פלילית על מעשה שעשה בטרם מלאו לו
 שלוש־עשרה שבה.

 ליקוי כרוח 33. לא יישא אדם באחריות פלילית על מעשה שעשה אם, מחמת
 מחלה או ליקוי שפגעו ברוחו, היה חסר יכולת של ממש —

 (1) להבין את אשר הוא עושה או לעמוד על הפסול
 שבמעשהו; או

 (2) להתנהג כדין.
: להוסיף סעיף קטן (ב)׳: חזקה על מעשה שנעשה ׳ ר ם ת ב י  ג
 בתנאים שאין בהם סייג לאחריות פלילית לפי סעיף זה כל עוד לא

 הוכח היפוכו של דבר.

 שכרות 34. (א) לא יישא אדם באחריות פלילית על מעשה שעשה במצב של
 שכרות שנגרמה שלא מרצונו.

 (ב) עשה אדם מעשה במצב של שכרות והוא גרם למצב זה
 מרצונו, רואים אותו כמי שעשה את המעשה בפזיזות שבאדישות.

 (ג) גרם אדם את מצב השכרות כדי לבצע בו את העבירה,
 רואים אותו כמי שעשת את המעשה בכוונה.

 (ד) בסעיף זה ״מצב של שכרות״ — מצב שבו נמצא אדם
 בהשפעת חומר אלכוהולי, סם נרקוטי או גורם מסמם אחר ועקב כך

 הוא חסר יכולה כאמור בסעיף 33

 התנוננות 35. לא יישא אדם באחריות פלילית בשל מעשה שעשה כדי להדוף
 ממבו או מזולתו פגיעה מידית ושלא כדין בחייו, בחירותו, בגופו או

 ברכושו.

 כורח כפייה 36. לא יישא אדם באחריות פלילית על מעשה שבאבס לעשותו —
 (1) על־ידי כפייה גופבית, אשר לא יכול היה להתגבר

 עליה; או
 (2) על־ידי איום בפגיעה חמורה ומידית בחייו, בחירותו

 או בגופו, שלו או של זולתו.
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ק עונשין חדש ק כללי לחו ל  משפטים י, תש״מ הצעת ח

 37. לא יישא אדם באחריות פלילית על מעשה —
 (1) שעשה אדם כדי להציל את עצמו או את זולתו מנסיבות
 שיש בהן סכנת פגיעה חמורה ומידית בחייו, בחירותו או

 בגופו; או
 (2) שעשהו ברכושו של אדם אחר כדי למנוע מרכושו שלו

 או של הזולת נזק הצפוי מנסיבות כאמור.

 כורח נסיבות

 38. לא יישא אדם באחריות פלילית על מעשה שעשה באחד מאלה:
 (1) ׳ היה חייב או רשאי לעשותו על־פי דץ;

 (2) עשהו על־פי צו של רשות מוסמכת כשהוא חייב לציית
 לה, אלא אם היה הצו בעליל שלא כדין;

 (3) במעשה הטעון הסכמה על־פי דין — אם עשהו כשהיה
 לו יסוד להניח שהמעשה דרוש ללא דיחוי לשם הצלת חיי
 אדם או לשם בריאותו, ואם בנסיבות העניין לא היה בידו

 להשיג את ההסכמה;
 (4) עשהו לשם חינוך של קטין הנתון למרותו, ובלבד שלא

 חרג מן הסביר;
 (5) עשהו תוך פעילות ספורטיבית או משחק, שאינם

 מנוגדים לדין, לפי הכללים המקובלים בהם.

 צידיק

 39 הוראות סעיפים 31 ו־35 עד 37 לא יחולו כאשר אדם ידע,
 ובעבירות של רשלנות כאשר צריך היה לדעת, לפני היווצרות המצב
 שבו עשה את מעשהו, כי עלול הוא לעשותו והעמיד את עצמו מרצונו
 וללא סיבה סבירה באותו מצב; אולם לעניין סעיף 37 לא יחול האמור
 בסעיף זה, כאשר עשה האדם את מעשהו כדי למנוע מן הזולת פגיעה

 כאמור שם.

 כניסת למצב
 מרצון

 חובה לעמוד 40. הוראות סעיפים 36(2) ו*37 לא יחולו כאשר היתד! מוטלת על
 באיום או בסכנה האדם חובה על־פי דין לעמוד באיום או בסכנה.

 41. הוראות סעיפים 35, 36(2) ו־37 לא יחולו כאשר המעשה לא היה
 סביר בנסיבות העניין לשם מניעת הפגיעה או הנזק.

 חריגה ^
 השכיר

 42. מצא בית המשפט כי אדם ביצע עבירה, אך לאור טיבו של המעשה
 ונסיבותיו לא יהיה זה מן הצדק להרשיעו וכי אינטרס הציבור לא
 ייפגע אם לא יורשע — רשאי בית המשפט לפטור אותו מאחריות

 פלילית.

 העדר עניין
 ציבורי

 43. (א) אדם העושה מעשה בהאמינו בתום לב בקיום מצב דברים
 שלא היה קיים או באי קיום מצב דברים שהיה קיים, אינו נושא

 טעות
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ק עונשיו חדש משפטים י, תש״מ  הצעת חלק כללי לחו

 באחריות פלילית אלא במידה שהיה נושא בה אילו היד. המצב כפי
 שדימה אותו.

 (ב) סעיף קטן (א< יחול גם על עבירות של רשלנות, ובלבד
 שהטעות היתד. סבירה, ועל עבירות של אחריות קפידה בכפוף לאמור

 בסעיף 13(ב).
 (ג) לעניין האחריות הפלילית של אדם אין נפקא מנה שהאמין
 כי מעשהו אינו אסור על־פי חוק, זולת אם בקבע שידיעת האיסור

 היא יסוד מיסודות העבירה.

 אחריות 44. עבר אדם עבירה שדינה עונש חובה, יהיה בית המשפט רשאי
 מופחתת להטיל עונש קל מזה באחד מאלה:

 (1) חלה במחלה או לקה ליקוי שפגעו ברוחו, אולם לא היד,
 חסר יכולת של ממש להבין או להתנהג, כאמור בסעיף 33(1)

 או (2) ;
 (2) עשה את המעשה בתנאים האמורים בסעיפים 35, 36(2)
 או 37 אולם חרג מן הסביר בבסיבות העניין לשם מביעת

 הפגיעה או הנזק.

 נמל 45. מלבד אם נאמר במפורש אחרת, חזקה על מעשה שנעשה בתבאים
 ההוכחה שאין בהם סייג לאחריות פלילית; אולם משבאה ראיה המעוררת ספק

 סביר שמא קיים סייג כאמור, על התביעה להסיר את הספק.
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II 

ר ב ס  דברי ה

 1. הצעת חוק זו באה להחליף את החלק הכללי(חלק א׳)׳ לפקודת החוק הפלילי, 1936,
 שהוא עתה עיקרו של חלק א׳ (הוראות כלליות) לחוק העונשין, תשל״ז—1977. שבי
 מעשי חקיקה של המחוקק הישראלי, שמקומם בחלק הכללי של דיני העונשין ועל כן
 נכללו בחלק א׳ לחוק העונשין, תשל״ז—1977, לא נכללו בהצעה זו: הרי הם חוק דיבי
 העונשין(דרכי ענישה) [נוסח משולב], תש״ל—1970, וחוק דיני העונשין(עבירות חוץ)
 [נוסת משולב], תשל״ג—1973. ייתכן שחוקים אלה יהיו טעונים התאמה בנקודה זו או

 אחרת לצורך שילובם בחלק הכללי, שהוא מקומם הטבעי.

 2. הצעה זו נוסחה על־ידי ועדה בראשות פרופסור שמעון אגרנט, לשעבר נשיא
 בית המשפט העליון. חברי הוועדה היו השופטים חיים כהן ויצחק כהן מבית המשפט
 העליון, השופט שמואל קוארט מבית המשפט המחוזי בתל־אביב־יפו, השופט מ׳ שלגי
 מבית משפט השלום בירושלים, פרקליט המדינה גבריאל בך, פרופסור ש״ז פלד מן
 האוניברסיטה העברית בירושלים, פרפסור אהרן אנקר מאוניברסיטת בר־אילן, ד״ר יובל
 לוי מאוניברסיטת תל־אביב, ד״ר א׳ ידין ממשרד המשפטים, עורך דין שלמה תוסיה־
 כהן ועורך דין ארווין שמרון ז״ל. עבודת הוועדה רוכזת בידי הגב׳ יהודית קרפ ממשרד
 המשפטים. הוועדה ישבה על מדוכת חלק כללי זה של דיני העונשין עשר שנים תמימות,
 בדקה את החקיקה הפלילית המודרנית של מדינות רבות, מינתה ועדות־משנה לבחון
 הצעות שובות שהוגשו לפניה, ולבסוף הגיעה לידי ההצעה המוגשת בזאת לשר המשפטים

 ולציבור המשפטבים.

 3. בקודת המוצא לעבודת הוועדה היתה החוק המצוי. כלל בקוט היה בידי הוועדה
 שלא לחפש חידושימ ושינויים במקום שהחוק הקיים עובה על כל דרישות הצדק ועולה
 בקנה אחד עם המוסכמות בתחום דיני העונשים של זמבבו. ואולם, גם כשאין מציעים
 שיבוי מהותי בהוראה פלונית, יש שהוועדה שינתה את מיונה ומקומה, ובעיקר את לשונה,
 כדי שהחוק החדש יהא מתוקן לפי ארגונו ומבנהו ויצטיין בשפה ברורה ומדויקת. מקום
 שהוועדה ראתה צורך בשינויים מהותיים, לא המיד בטלה השראה והנחיה ממקורות
 זרים, אלא שאבה בראש וראשונה מן הניסיון המעשי והידע המקצועי של חבריה. גם
 כשנזקקה הוועדה למקורות מז החוץ, לא ראתה להקפיד שכולם יהיו בני שיטה אחת
 דווקא, אלא בחרה מן השיטות השונות את אשר נתקבל על דעתה כפתרון צודק וסביר

 לבעיה שעמדה לפניה.

 4. בהצעה שלושה חלקים עיקריים. האחד, פרק א׳, הוא חלק פרלימינרי הדן בעקרון
 החוקיות על כל היבטיו: הכלל הבסיסי שלפיו אין עבירה אלא על־פי הודאת חוק,
 והכללים שלפיהם חלה ההוראה לפי זמן ביצוע העבירה, בהשוואה לזמן תוקפה של1
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 דברי הסבר משפטים י, תש״מ

 הוראה זו, ולפי שטח הריבונות שבו נעברה העבירה; החלק השני פרק בי, דן בעבירה
 הפלילית, על יסודותיה הכלליים ועל היקפה מבחינת השלבים לקראת ביצועה המושלם,
 ומבחינת צורות התרומה לביצוע העיקרי; והחלק השלישי, פרק ג׳, דן בסייגים לאחריות
 הפלילית, כלומר בסדרת המצבים אשר שוללים את פליליות המעשה המתבצע בהם.
 יש לציין, כבר בשלב זה, כי כותרת הפרק איפשרה לשבץ בו — בסעיף 44 — הסדרת
 נפקותן של נסיבות מקילות מסוימות על מידת העובש כשמדובר בעבירה שהוקצב לה

 עונש חובה.

 5. פרק א׳ דן ב״חוקיות הענישה״, על שלושת היבטיו של עקרון יסוד זה בדיני
 העונשין שבמדינה מתוקנת המושתתת על שלטון החוק: העבירה ועונשה חייבים להיקבע
 בהוראה חקוקה, ואין שום עבירה או עובש על־פי דין בלתי חקוק או על־פי שיקולי
 היגיון של בתי המשפט. תוקפה של הוראה חקוקה מעוגן בזמן ובמרחב — הכל לפי

 זמן ביצוע העבירה ומקום ביצועה.
nullum crimen nulla poena (א) סעיף 1 מכריז לא רק על עקרון היסוד שלפיו 
 sine lege, אלא בקבע בו גם הסוג המיוחד של ההוראות שבהן ביתן להגדיר עבירות
, בדבר ת ס נ כ ק ה ו ח  ועובשין: העבירה והעונש נקבעים רק ״על־פי החוק״, כלומר ב
 חקיקה של הרשות המחוקקת של המדינה; ואין לקובעם בדבר חקיקת משנה, אלא רק
ת לרשות אחרת. הכוונה בדיבור ס נ כ ל ה ק ש ו ח ת ב ל צ א נ ת ה ו כ מ  במסגרת ס
 ״אין עבירה ואין עונש״ אינה רק להגדרת העבירות ולקביעת עונשן, אלא גם לכל
 התנאים שבהם מותנית העבירה והאחריות בגינה. הדן בהתנהגותו של האדם כדי לקבוע
 אם יש בה משום עבירת ומה צריכה להיות תגובת החברה לביצועה, חייב לדון בה לא
 רק על״פי דפוסי העבירות והעונשים שבחלק המיוחד של דיני העונשין, אלא באותה

 המידה גם על־פי הוראותיו של החלק הכללי.
 (ב) סעיף 2 ממחיש את משמעותה של ההוראה ״על־פי־חוק״ שבסעיף 1 — לא רק
 ״חוק״ עצמו, אלא גם על־פיו: כאשר רשות מוסמכת להתקין תקנות, היא מוסמכת
 לקבוע עבירות על התקנות ועונשיהן. אולם סמכות זו מוגבלת באופן שמחוקק משנה
 אינו רשאי לקבוע לעבירות שקבע כאמור עונש העולה בחומרתו על מאסר שישה

 חודשים.
 הוראת סעיף 2 תופסת רק כל עוד לא נקבע אחרת בהוראת חוק מיוחדת. אבל יש בה
 גם ערך סמלי ומנחה, שלא למסור למחוקק המשנה סמכות חקיקה בתחום דיני העונשין
 אלא על עבירות קלות. עבירות חמורות הן תמיד בסמכותו הבלעדית של המחוקק

 הראשי.
 (ג< הוראות הסעיפים 1 ו־2 באות במקום הוראותיו של סעיף 1 לפקודת הפרשנות
 [נוסח חדש], שבו מוגדר המונח ״עבירה״, וכן במקום הוראת סעיף 16 לפקודת הפרשנות
 [נוסח חדש], שבה הוסמך מחוקק המשנה לקבוע, בגבולות מסוימים, עבירות ועונשין.

 6. סימן ב׳ לפרק א׳ דן בסוגיית השתרעות הדין העונשי בזמן.
 (א) הכלל האומר, שהוראה בחיקוק היוצרת עבירה פניה לעתיד בלבד ולא למפרע —
 עקרון יסוד הוא של כל מדינת שלטון החוק. מדינת ישראל לא זכתה עד היום בקביעתו

 המפורשת והברורה של עיקרון זה בתחיקתה. סעיף 3 בא למלא את החלל הזד-
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 משפטים י, תש״מ דברי הסבר

 אמבם בקבע בסעיף 10 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—1948, כי הוראת־חוק
 שפורסמה ברשומות תחולתה ממועד הפרסום, אם לא בקבע בה מועד אחר, ובסעיף 17
 לפקודת הפרשנות [נוסח הדש] מצויה הוראה דומה בבוגע לתקבות בנות פועל תחיקתי.
 אבל הסיפא שבהוראות אלה אינו הולם את דיני העונשין, שהרי מכוחו עלולים לשנות
 לחומרה את הדין הקודם וליצור עבירות חדשות. אין להשלים במדינת שלטון החוק עם
 תחולה רטרואקטיבית של דין פלילי, ולו גם בתורת יוצא מן הכלל. לכן הונהגה הוראה
 מיוחדת לדיני העונשין שאין בצדה חריג כלשהו. לא כאן המקום להידרש לנושא המיוחד
 של ענישת פשעי הנאצים ועוזריהם, ולו מתוך תקווה בלבד שאירועים כאלה לא

 יישבו עוד.
 (ב) סעיף 4 כולל הוראה מפורשת בבוגע להיפוכו של חיקוק יוצר עבירה, היא הוראה
 מבטלת עבירה. ביטול העבירה דינו שיבטל את האחריות הפלילית בכל השלבים של
 מיצוי הגשמתה, עד כדי מחיקת העבר הפלילי בגינה. ביטול פליליות המעשה היא הדרך
 השורשית ביותר מבין דרכי השינוי של עמדת החברה כלפי מעשה עבירה — הפיכתו
 למעשה מותר. ביטול העבירה פועל פעולתו בכל שלב ושלב של הגשמת האחריות

 הפלילית בגינה — ומבחינה זו הוא פועל גם למפרע.
 (ג) סעיף 5 נוטש את הגישה הנוכחית הנקוטה בסעיף 14 (ב)(4) לפקודת הפרשנות
 [נוסח חדש], שלפיו, על אף ביטול העבירה, צפויים למבצעי העבירה מלפני ביטולה
 העונשין שהיו קבועים בחיקוק המבוטל. בהצעה אומצה והונהגה הגישה המודרנית,
 לפיה הדין העונשי המקל עם עושר. העבירה פועל לטובתו בשני הכיוונים: הוא ימשיך
 לחול על אף שבוטל, אם הוא מקל לעומת הדין שהחליף אותו, ואילו אם הדין החדש
 הוא המקל, יחול הוא, באופן רטרואקטיבי, במקום דין שעת המעשה, גישה זו באה לידי
 ביטוי גם בהכרזה האוניברסאלית בדבר זכויות האדם (סעיף 11(2)), וכן בהצעת חוק
 יסוד: זכויות האדם, שהובאה לדיון בכנסת (סעיף 18(א)). יש לציין, כי גישה זו החלה
 לפלס דרך לעצמה בתחיקתנו עוד בשנת תשי״ד—1954, עם חקיקת חוק דיני עונשין

 (דרכי ענישה), בסעיף 42 המקורי — הוא סעיף 52 לנוסח המשולב.
 לא המגמה להיטיב עמ עושה העבירה הביאה לידי המפנה שבסעיף 5 להצעה: אין
 זה עניין של הטבה או הרעד- הגישה החדשה מעוגנת היטב במדיניות ענישה דינאמית
 ההולמת חברה מתקדמת. אין להשלים עם ענישה על מעשה שהוא מותר בשעת הענישה,
 ואין הצדקת להפעיל כלפי אדם טיפולי עונשי חמור מזה המחרב על־פי חוק בשעת

 הטיפול. זהו הבסיס העקרוני של הוראות סעיף 5.
 ההקלה שבחיקוק החדש עשויה להתבטא בכל הממדים המאפיינים הן את העילה
 לאחריות פלילית והן את האחריות עצמה, כלומר גם בחיקוק המשנה את הגדרת העבירה,

 גם בעונש וגם בתנאי מתנאי העבירה והאחריות בגינה.
 אחדים מחברי הוועדה סברו שהוראות אלה מכסות גם את מצב הדברים שבו דן
 סעיף 4, שכן חיקוק חדש המבטל כליל את העבירה הוא בוודאי בבחינת חיקוק חדש
/ המציעה למחוק את  המקל עם מי שעשה את העבירה לפני הביטול. מכאן גירסה ב
 סעיף 4. ואולם פירוט נפקותו של הביטול בשלבים השונים של הגשמת הדין הקודם,

 עשוי רק להוסיף ולהבהיר כיצד יש לממש את הוראת הביטול.
 (ד) הוראת סעיף 6 נועדה להגביל את התחולה הרטרואקטיבית של החוק המיטיב עם
 העבריין; כאשר מדובר בעבירות על חוק זמני (lex temporalis) יש למנוע את
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 האפשרות להתחמק מאחריות פלילית, ובכך לעודד עבריינות. שכן אדם עלול לבצע
 עבירה מתוך תקווה, ואף תוך תימרון, שלא ייתפס וייענש כל עוד החוק שהופר עומד

 בתוקף, באשר יש ביטחון מלא שתוקפו יפוג בקרוב ולעתים אף במועד קבוע מראש.

 7. סימן ג׳ דן בתחולת דיני העונשין לפי מקום המעשה. סעיף 7 חוזר על ההסדר הקיים
 כעת בסעיף 3 לחוק העונשין, תשל״ז—1977, תוך הפניה להוראות חוק מיוחד בכל

 הנוגע לעבירות חוץ.
 סעיף קטן (א) לסעיף 7 המוצע מכריז על תחולה בלתי מסויגת של דיני ישראל
 על כל עבירה שנעברה בתוך שטח הריבונות של מדינת ישראל. ניתנת פה גם הגדרה
 כללית של המונח ״שטח הריבונות של מדינת ישראל״, וגם ביטוי לכלל שלפיו רואים
 עבירה כמבוצעת באותה מדינה שבשטחה נעשה או התרחש חלק מן היסוד העובדתי

 של העבירה, אם מן הבחינה של ביצוע העבירה ואם מבחינת צורות השותפות לעבירה.

 8. סימן א׳ לפרק ב׳ מכיל את ההוראות הקובעות את המבנה הכללי של העבירה
 והמגדירות את שני יסודותיה העיקריים — היסוד העובדתי החיצוני והיסוד הנפשי —
 על הצורה שבה הם משתלבים זה בזה. הוראות אלה הן חידוש לעומת החוק החרות

 המצוי, הן מבחינת הפירוט והן מבחינת המגמה לשיטתיות ושלמות.
 (א) בסעיף קטן (א) לסעיף 8, נקבע המינוח המתייחס לאלמנטים המאטריאליים של
 היסוד העובדתי החיצוני שבעבירה — ההתנהגותי, הנסיבתי והתוצאתי. המונח ״פרט״
 הוא תואר כללי של שלושת האלמנטים הללו או של כל אחד מהם בנפרד, לפי ההקשר; אבל
 רק לשם כינוי אלמנטים אלה של ^actus reus של העבירה, ולא גם של היסוד הנפשי
 האופייני לה. לא בכל עבירה חייבות להיות ״בסיבות״ רלוואנטיות מיוחדות, ולא כל
 עבירה חייבת לגרור ״תוצאות״ מזיקות מסוימות, כפרט רלוואנטי להתהוותה, שהרי
 קיימות גם עבירות של התנהגות בלבד; אבל האלמנט ההתנהגותי צריך להיות קיים
 בכל עבירה, שכן nullum crimen sine actu — אין עונשים על דברים שבלב. היבט
 נוסף של היסוד העובדתי החיצוני — הוא דבר איסור העבירה — מוצא את ביטויו כבר
nullum crimen — בסעיף 1 להצעה, המפרש את העיקרון האחר של דיני העונשין 
 sine lege. פירוט הפרטים המאטריאליים של היסוד העובדתי החיצוני שבעבירה נחוץ

 גם לשם הגדרת צורותיו השונות של היסוד הנפשי שבה.

 בסעיף קטן (ב) לסעיף 8 מוגדר המונח ״מעשה״, כדי שלא יתעוררו עוד שאלות אם
 גם התנהגות פאסיבית במשמע אם לאו: רק אם נאמר זאת במפורש תהיה משמעותו
 התנהגות אקטיבית בלבד. הבהרה כללית כזאת נעדרת כעת מן התחיקה הפלילית; לא
 הזדמן לבתי המשפט לפרש, מבחינה זו, את סעיף 21 לחוק העונשין, הדן ב״כורח״
 כסייג לאחריות פלילית והמשתמש במונח ״מעשה״ בלבד. כלום היו מטילים אחריות
 פלילית על אדם בשל מחדל שחדל במצב של כורח י יש לציין כי, למשל, הסעיף הבא —
 סעיף 22 לחוק העונשין, שדן ב״צורך״ — מתייחס במפורש ל״מעשה או מחדל״. האם
 יש ללמוד לאו בנוגע לכורח מכלל ההן לגבי ״צורך״ י בסעיפים 5(א) ו־7 לחוק העונשין
 מדובר על ״מעשה״ בלבד, ואילו בסעיף 10 (ד), המפנה לסעיפים אלה, מתייחסת ההפניה
 אל ״המעשה או המחדל״. סעיף 8(ב) להצעה פותר את הבעיה בכך, שהמונח ״מעשה״
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 כולל את ההתנהגות על שתי צורותיה, האקטיבית והפאסיבית גם יחד; ואם הכוונה
 לצמצם רק לצורה הראשונה, צריך לומר כן במפורש.

 סעיף קטן(ג) לסעיף 8 קובע את מקור החובה לפעול, הדרושה כדי להקנות להתנהגות
 הפאםיבית שבניגוד לחובה משקל של התנהגות פלילית, וזאת במידה שמתקיימים שאר
 התנאים להתהוות העבירה. הסעיף הקטן בא לפתור את השאלה המתעוררת באותם
 מקרים שבהם ההוראה הקובעת את העבירה אינה מגדירה במפורש את האלמנט
 ההתנהגותי הפאסיבי, הנדרש להתהוות העבירה, שכן במקום שיש הגדרה כזו אץ כל
 צורר לחפש מקור משפטי חיצוני לחובה לפעול. סעיף 8(ג) פותר את השאלה כך, שכל
 חובה לפעול לפי דין, אפילו חוזית, דיה להפוך את המחדל שבהפרתה לבעל משמעות
 פלילית. הור אומר: אין צורך שהחובה תהיה מעוגנת בדיני העונשין דווקא. אין משמעותו
 של הפתרון המוצע פה הפיכתו האוטומטית של כל מחדל, המפר חובה חוקית לפעול,
 לעבירה פלילית. נדרשים, בנוסף, גם כל שאר התנאים, האובייקטיביים והםובייקטיביים,
 לשם התגבשות העבירה־ כהגדרתה. בהעדר תנאים אלה, לא תהיה כל עבירה פלילית;
 ואילו מקום שקוימו תנאים אלה, אין כל סיבה שההתנהגות לא תהווה עבירה כאשר היא
 נוגדת את החובה החוקית לפעול. ואולם תמיד יוכל המחוקק, אם ירצה, לצמצם את

ת מסוימות. מ ו  האחריות הפלילית רק להתנהגות פעילה, או להפרתן של ח

 (ב) סעיף 9 להצעה פותח את סדרת ההוראות הנוגעות ליסוד הנפשי שבעבירה. סעיף
 זה קובע את הכלל שלפיו אין עבירה פלילית אלא אם כן נתלוותה למעשה מחשבה
 פלילית; רק באופן יוצא מן הכלל עשוי מעשה להצמיח עבירה גם ללא מחשבה פלילית.
 לכן באה גם הקביעה שבפתיחת סעיף 9: אם לא נקבע בהגדרת העבירה מהו היסוד
 הנפשי הנדרש להתהוותה, סימן הוא כי נדרשת לכך מחשבה פלילית דווקא ואץ די
 ברשלנות. עבירה פלילית מתוך רשלנות היא בבחינת יוצא מן הכלל, הקיים רק אם יסוד
 הרשלנות צוין במפורש בהגדרת העבירה. למעשה זהו המצב גם היום, שכן הכלל האמור
 הינחה את בתי המשפט בישראל באופן עקיב כאחד מעקרונות דיני העונשין. (באשר
 ליוצא מן הכלל השני — העבירה של ״אחריות קפידה״, היא האיסור המוחלט — הרי

 הוא מוסדר בסעיף 13).
 (ג) סעיף 10 מגדיר במפורש את צורותיה השונות של המחשבה הפלילית, ובכך הוא
 ממצה גם את מושג המחשבה הפלילית בכללותה, ככל שהדבר נוגע להצעה. כאשר
 העבירה יכולה להתבצע בצורה כלשהי של מחשבה פלילית, די בהגדרת העבירה, בלי
 ציץ צורה זו או אחרת של מחשבה פלילית. כאשר העבירה מחייבת צורה מסוימת של
 מחשבה פלילית, צריך שההגדרה תפרש לפחות צורה זו. כיום אין בחוק החרות כל

 הגדרה למונחים אלה, אבל כל המושגים הנוגעים לדבר מקובלים על הכל.
 בסעיף 10(א)(1) מוגדרת, ראשית כל, ״הכוונה״ כצורה החמורה ביותר של המחשבה
 הפלילית — היא המודעות למציאות והחפץ במה שעשוי לצמוח ממנה, וזאת בהגהה,
 שהמעשה עצמו הוא פרי יכולת בחידה בינו ובין הימנעות ממנו. אם המעשה והנסיבות
 הנמנים עם פרטי העבירה הם המציאות, כי אז ״הכוונה״ יכול שתבוא לידי ביטוי בידיעת
 טיבה של המציאות ותו לא; בנוגע לתוצאות המעשה, במידה שהגדרת העבירה מתייחסת
 לכאלה, הכוונה תתבטא ברצון להשיגן. כלומר, כאשר העבירה היא של התנהגות, הכוונה
 באה לידי ביטוי במישור השכלי בלבד; כאשר העבירה תלדה גם בתוצאות מסוימות,
 הכוונה באה לידי ביטוי גם במישור הרצוני, אך סעיף 10(א)(1) כולל בתוך ״הכוונה״
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 גמ את התחליף השקול כנגדה, והוא הצפייה בדרגה גבוהה של הסתברות כי התוצאות
 הרלוואנטיות לגיבוש העבירה תיגררנה אף אם העושה לא שם לו למטרת לגרום
 תוצאות; יחסו הנפשי לנולד נקבע כשווה ערך, מבחינת החומרה, לכוונה, אם התוצאות

 המזיקות היו בטווח ה״ראייה מראש שייגרמו״.
 המשפט האחרון שבפיסקת זו משקף את תורת הכוונה המועברת. ההתנהגות העבריינית
 תיראה כעבירה אחת ומושלמת ולא תתפצל לניסיון ועבירה אחרת, כאשר אובייקט
— error in obiecto — העבירה בפועל שונה מן האובייקט הנועד, אם בגלל טעות 

.aberratio actus — ואם בגלל החטאת הפעולה 
 בסעיף 10(א)(2) מוגדרת הצורה הבסיסית השנייה של המחשבה — היא ה״פזיזות״.
 גם היא צורה הנקבעת לפי היחס כלפי הנסיבות או התוצאות המזיקות, במידה שהן
 אלמנט להתהוות העבירה. אשר לתוצאות — גם אם לא התכוון העושה לגרמן, אבל
 התייחס לאפשרות גרימתן בשוויון נפש, או שנטל על עצמו באורת בלתי סביר את
 הסיכון לגרמן למרות שרצה למנען, אזי התנהג בפזיזות. אשר לנסיבות — התייחסות
 העושה לאפשרות קיומן בשוויון נפש או תוך נטילת סיכון — גם היא בכלל פזיזות.

 גם האדישות וגם קלות הדעת כלולות, אפוא, שתיהן במושג ״פזיזות״.
 הביטוי ״בלתי סביר״, בהקשר זה, אין כוונתו למבחן של האדם הסביר המקובל לעניין
 קביעת רשלנות. זאת ועוד, כשאדם יוצא לרחוב, הוא כבר בוטל על עצמו סיכון כלשהו,
 אבל הסיכון הוא סביר; כזהו המצב כאשר אדם מחליט לנהוג במכובית, ואף בוהג בה,

 ללא כל סטייה מן הסטאנדארטים הקבועים.
 כוונת הביטוי להתנות את קיומה של פזיזות במקרה זה באי סבירותה — מבחינת
 אי הצדקתה בראיית צורכי החיים או התועלת החברתית — של המטרה שלשמה ניטל
 הסיכון. למשל, לא יהיה מקום לייחס פזיזות לרופא, שביצע ניתוח ביודעו כי קרוב
 לוודאי שהניתוח יסתיים במות המנותח, אך שסבר יחד עם זאת כי אין סיכוי אחר להציל

 את חייו של האיש.
 סעיף 10 (ב) בא להשוות את ״עצימת העיניים״ ל״ידיעה״, כל אימת שבהגדרת צורות
 המחשבה הפלילית בדרשת ידיעת פרט זה או אחר של היסוד העובדתי שבעבירה. עצימת
 עיניים פירושה, כמקובל, מודעות לאפשרות קיום מציאות פלונית, והימבעות מודעת
 מנקיטת צעדים כדי לברר אם אותה המציאות קיימת ומה טיבה, וזאת מתוך רצון שלא

 לדעת כדי לשמור על האפשרות להכחיש את הידיעה לאחר מעשה.
 (ד) סעיף 11 בא להגדיר את הרשלנות שעליה מדובר בסעיף 9(1) בצורה של יסוד־
 בפשי מספיק להתהוות עבירה פלילית. הגדרה זו קובעת באורח נורמטיבי את הרשלנות
 בפלילים כמושג עצמאי, השובה מן המחשבה הפלילית בכך שהוא מתאפיין דווקא בחוסר
 מודעות לפרט מפרטי העבירה, במקום שאדם מן היישוב היה, בנסיבות העניין, מודע לו.
 היסוד הנפשי של הרשלנות אינו ניתן לדירוג; ואין גם צורך בכך, שכן אם העושה היה
 מודע לפרטי העבירה, מעשהו הוא במחשבה פלילית, ואם לאו — יכול המעשה להיות
 ברשלנות, אלא אם בוצע באקראי, כלומר, כאשר אדם מן היישוב לא יכול היה לצפות

 מראש את השתלשלות הדברים.
 ההצעה אימצה לה את המבחן החיצוני של ״האדם מן היישוב״, או האדם הסביר או
 הממוצע, ולא קריטריון פרסונאלי של האדם המסוים, עושה העבירה, על כל הפוטנציאל
 השכלי והרקע הרגשי שלו. אין בכך כל גריעה ממהותה של הרשלנות כצורה של יסוד
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 נפשי בעבירה פלילית, שכן המדובר בקבה מידה של יכולת סובייקטיבית לחזות מראש,
 אם כי לפי מידת היכולת של האדם מן היישוב.

 בסופו של חשבון, הנטייה היא לראות בכל אדם אדם מן היישוב ולדרוש ממנו
 להתנהג בהתאם. חשיבותו של המושג רשלנות כמצב נפשי עצמאי היא בכך, שהוא

 מבהיר את קו הגבול שבינו ובין המחשבה הפלילית.
 (ה) סעיף 12 נותן גושפנקה נורמטיבית לנוהג להעמיד לדין ולהכריע את הדין לפי
 הוראה הקובעת עבירה פחות חמורה מבחינת היסוד הנפשי, למרות שלמעשה בוצעה
 עבירה חמורה ממנה מבחעה זו. המדובר בעבירות בעלות אותו יסוד עובדתי הנבדלות
 לפי היסוד הנפשי בלבד; ולפי סעיף 12 להצעה, ״רשלנות״ כוללת, לצורך זה, כל צורה
 של מחשבה פלילית, כשם שפזיזות כוללת, לצורך זה, גם כוובה. הקונסטרוקציה האמורה
 באה לאפשר הרשעה בעבירה אשר בה הואשם הנאשם, למרות שהסתבר לבית המשפט

 כי הוא ביצע עבירת בעלת יסוד בפשי חמור יותר.
 (ו) ׳ הוראות סעיף 13 להצעה חדשות ומחדשות בתחיקת המדינה: הן דבות בסוגיית
 ״האחריות הקפידה״ — שהרתה ידועה עד כה בשם ״האחריות המוחלטת״ — וקובעות

 את דיניה.
 בסעיף 13 (א) מוגדרת העבירה של אחריות קפידה ונקבע מקור הסדרתה. אם העבירה
 של אחריות קפידה אינה טעונה מחשבה פלילית או רשלנות, אין זאת משום שהיא
 חסרת אשמה (fault), אלא משום שהאשמה היא בחזקת מוכחת. ואשר למקור הסדרתה,
 היה רצוי מאוד שייאמר מפורשות בהוראה הקובעת את העבירה אם היא גוררת אחריה
 אחריות קפידה; אולם לא ניתן היה להתעלם מן הקושי המעשי הטמון בתנאי כזה, ולכן
 בקבע כי ייתכן שמהות זו של העבירה תשתמע ממטרת החיקוק הקובע אותה או מטיבה,

 לפי המבחנים המקובלים בהלכה.
— Presumptio juris et de jure — האחריות הקפידה חדלה מלהיות הנחה מוחלטת 
 והיא הנחה יחסית בלבד — Presumptio juris tantum — אשר הנאשם רשאי לסתרה.
 גם בכך מודגש, כי אין המדובר כאן בענישה ללא אשמה; ודבר זה נקבע במפורש

 בסעיף 13 (ב)׳, המהווה מפנה עקרוני במדיניות הענישה על עבירות מסוג זה.
 בסעיף 13 (ג) נקבע, כי כשהמדובר בעבירה של אוזריות קפידה, כל עוד האשמה

 הצמודה לה לא הוכחה כי אם רק הונחה, אין להעניש עליה בשלילת חירותו של אדם.
 (ז) אולי משום שהדבר נאמר גם בחוק המצוי(סעיף 15 (ב) וסעיף 16 לחוק העונשין),
 בקבע בסעיף 14 כי לא המניע לביצוע העבירה, ולא המטרה שהעושה שם לעצמו בביצוע,
 עשויים להשפיע על התהוותה, אלא אם הם אלמנטים של העבירה הקבועים בהגדרתה,
 ואולם תמיד הם עשויים להיות שיקולים לעניין קביעת מידת העובש — וזה מובן מאליו

 גם אילולי ההוראה המפורשת.
 (ח) טבעי הדבר, שרק לאחר מיצוי ההגדרה של היסוד הנפשי שבעבירה תבוא ההסדרה
 של האחריות הפלילית של התאגיד, שכן אחריות זו אינה מבוססת על אשמה כלשהי,
 באשר נושא האחריות כגוף משפטי — יציר מלאכותי של המחוקק — אין בכוחו, באין
 לו שרירים, לבצע מעשה, והעיקר: אינו מסוגל ליצור עמדה נפשית משלו. משום כך,
 נתעוררו בעבר קשיים תיאורטיים שונים לעניין אחריותו הפלילית של תאגיד, אלא
 שבמרוצת הזמן נמצאה האפשרות לגבור עליהם באי־אלה תנאים. ההוראות בסעיף 15
 מתחשבות בהתפתחות זו. לשון אחרת, זוהי, על־פי הרגיל, אחריות נספחת לאחריות
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 האישית של האדם, בשר ודם, אשר התנהגותו עשויה להיות מושפעת ומודרכת באורח
 ישיר ויעיל על־ידי תודעתו. על כן, לכאורה, לא מתחייב בעבירה גם התאגיד שבשירותו
 חטא וסרח אדם תוך מילד תפקידו בו. מכאן המגמה לצמצום והגבלה של אחריות

 התאגיד על דרך הצבת אי־אלה תנאים לכך, כאמור.
 המבנה של סעיף 15 מצביע על השוני בתנאים שהתמלאותם דרושה לשם חיובו של
ה ל י ג ה מזה, ועל עבירה ר ד י פ ת ק ו י ר ח  תאגיד באורח פלילי על עבירה של א
 מזה. לפי סעיף קטן (א) פיסקה (1) ייתן תאגיד את הדין על עבירה של אחריות קפידה
ם המועסק בו. בנוסף לכך באה ההוראה ד ל א  שתבוצע במהלך תפקידו על־ידי כ
 בפיסקה (2) להבהיר, שתאגיד יישא באחריות פלילית על עבירת מחדל שבעברה באי
 מילד חובת עשה המוטלת על־פי׳ דין במישרין על התאגיד, בין אם מדובר במחדל של
 אחריות קפידה ובין אם במחדל של אחריות רגילה, אלא שבנוגע לאחרון חייבים להתמלא

 התנאים האמורים בסעיף קטן (ב).
 ההוראה בפיסקה הב״ל הוספה כדי למנוע טענה, שנטענה בעבר, כי במקרה שבו אין
 בדין, שהטיל הובת עשה במישרין על תאגיד, כל הוראה הקובעת בעל תפקיד מסוים
 שעליו למלא את החובה, פטור התאגיד מאחריות פלילית על הפרתה, בגלל אי היותו

 מסוגל למלאה.
 לפי סעיף קטן(ב) יישא תאגיד באחריות פלילית על עבירה רגילה— כלומר, המצריכה
 מחשבה פלילית או רשלנות — כאשר האדם שעשה את המעשה הוא, לפי סדרי המינהל
 של התאגיד, בעל תפקיד כה חשוב בניהול התאגיד עד שעקב כך ניתן לראות את
 מחשבתו הפלילית או את רשלנותו כמחשבה הפלילית או כרשלנות של התאגיד עצמו;
 כל זאת כדי שהעבירה, בהיותה עבירה רגילה, תוכל להיבדק לפי כל יסודותיה, כולל
 היסוד הנפשי הדרוש, שכן בהעדר יסוד זה לא יצמיח המעשה כל עבירה ואין להטיל

 גם על התאגיד אחריות פלילית בגינו.
 (ט) סעיף 16 דן בחלוקה המשולשת של העבירות לפי חומרתן, והיא מתבטאת במידת
 העונש הקבוע להן בחוק. הוועדה מצאה, שתקרת הקנס הנקובה כיום לעבירה שהיא

 חטא נמוכה מדי וקבעה תחתיה תקרת קנס של אלפיים לירות.

 9. סימן ב׳ לפרק ב׳ דן בניסיון הפלילי, כעבירה הנגזרת מן הביצוע המושלם של
 העבירה, כפי שהיא מוגדרת בסעיף האוסר אותה.

 (א) בסעיף 17 מוגדר הניסיון, מבחינת יסודו העובדתי, בדרך האלימינציה, או השלילה.
 מעשה שהוא חוליה בשרשרת המעשים לקראת ביצוע העבירה ושאין בו משום הכנה
 בלבד וגם לא משום השלמת הביצוע, הוא הניסיון לביצועה. מבחינת היסוד הנפשי נקבע
 במפורש כי הניסיון דורש כוונה לבצע את העבירה עד תומה. עולה מכאן, כי אפילו
 די להתהוות העבירה המושלמת במחשבה פלילית פחותה מכוונה, אין ניסיון לאותה
 עבירה אלא בכוונה בלבד, כפי שהיא מוגדרת בסעיף 10 (א)(1) להצעה. ניסיון מתוך
 פזיזות ייתכן רק כשהפזיזות מתייחסת לעניין הנסיבות ואין ניסיון לעבירה של רשלנות.
 עם זאת, אדם שאינו משלים עבירה שביצועה מתאפיין, מבחיבה נפשית, בפזיזות, אפשר
 שיעבור עבירות של העמדה בסכנה, המסתפקות בפזיזות בלבד או רק ברשלנות,
 והמקבילות לעבירות תוצאה. עבירות מסוג זה כשיחוקקו, ימלאו את החלל העלול

 להיווצר עקב כך שהניסיון הפלילי מחייב תמיד כוונה.
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 (ב) סעיף 18 קובע בלשון פשוטה כי חוסר האפשרות העובדתית להשלים את העבירה
 אינו שולל את פליליות הניסיון, ובלבד שהמנסח לא ידע על קיום הנסיבה שהכשילה
 את הביצוע או שטעה לגבי קיומה. אין נפקא מנה אם הטעות היא לגבי נסיבה שהיא
 פרט מפרטי העבירה או לגבי נסיבה אחרת חיצונית למבנה העבירה. הביטוי ״נסיבות
 עובדתיות״ נועד לכסות גם את האמצעים שבהם השתמש העושה כדי לבצע את
 העבירה, ואין נפקא מנה אם היו אמצעים בלתי הולמים מטבעם או שלא שימשו את

 המטרה בגלל סיבות שבכמות, כוח, תקינות או דרך השימוש בהם.
 חוסר האפשרות להשלים את העבירה מסיבות שבדין ישלול את פליליות הניסיון:
 כל ניסיון בגזר מעבירה הקיימת מכוח החוק, והוא צמח־ לד- אם העבירה מדומה, ואינה
 קיימת מבחינה נורמטיבית, אינו יכול להיות גם כל ניסיון לבצעה. מושגים נורמטיביים

 מדומים של אדם אינם יכולים לשמש בסיס להכללה.
 (ג) סעיף 19 קובע מהי התגובה העונשית לניסיון. הסעיף מוסיף לנקוט בגישת החוק
 הקיים, שלפיה יש מקום להפחתת האחריות הפלילית בשל ניסיון לעבירה בהשוואה
 לאחריות על ביצועה המושלם — אם כי ניתן להגן גם על גישה אחרת, במיוחד כאשר
 הרשות השופטת מוסמכת לקבוע את העונש הקונקרטי בכל מקרה ומקרה לפי נסיבות
 העניין, כולל העובדה שהעבירה לא הושלמה; אבל אם אמנם יש מקום להתחשב בנסיבה

 זו, מוטב שישתקף הדבר בחוק עצמו.
 (ד) הוראת סעיף 20 היא בבחינת חידוש. המפנה הפנימי החזק, המביא אדם לידי
 הפסקת התנהגותו העבריינית, ראוי להתחשבות פנולוגית. המדובר בבעל תשובה בעיצומו
 של המעשה וטרם השלמתו. יש לעודדו עד כדי פטור מאחריות על הניסיון. חזקה על
 אדם כזה שלא ישוב עוד לסורו, ואין כל טעם לייסר אותו בייסורים נוספים. אבל כל
 זאת בשבי תנאים: אם המדובר בעבירת של תוצאה והמנסה השלים את האלמנט
 ההתנהגותי, מן הדין שיצליח למבוע את התוצאה; ועל כל פבים, שבחלק מן העבירה

 שבוצע לא יהיה משום עבירה מושלמת אחרת.

 10. בסימן ג׳ לפרק ב׳ מוסדרות צורות השותפות לדבר עבירה, הן באורח ישיר, כחלק,
 מהביצוע העיקרי, והן באורח עקיף לביצוע העיקרי. המדובר הוא בעבירה אחת רבת
 משתתפים, שריבוי משתתפיה אינו אלמנט של העבירה; מקום שהעבירה מחייבת
 מטבע ברייתה את השתתפותם של יותר מאשר אדם אחד, עניין הוא להגדרת עבירה
 מיוהדת זו, ולא לחלק הכללי של ספר חוקים פלילי. דוגמאות של עבירה רבת משתתפים
 מטבע ברייתה הן התקהלות בלתי חוקית, קשר פלילי, וכיוצא באלה. אנו דנים פה

 בעבירה שאפשר שתבוצע בידי יחיד, אלא שבמקרה המיוחד בוצעה בידי רבים.
 (א) סעיף 21 פותח בביצוע העיקרי, אשר גס הוא נתון לריבוי משתתפים, כאשר
 נוטלים בו חלק, בצוותא חדא, יותר מאשר אדם אחד. במקרה זה אין נפקא מנה אם כל
 אחד עשה מעשה אשר כשלעצמו אינו ממצה את העבירה. העיקר הוא, שאילו היו
 מתעלמים מחלקם של שאר המשתתפים, היה מעשה זה נמנה עם מעשי הביצוע הישיר
 של העבירה, אם כי לאו דווקא המושלם. שילוב תרומתו של כל אחד ואחד מצמיח את
 הביצוע הישיר של העבירה והופך כל אחד ואחד למבצע בצוותא של העבירה, כאילו
 ביצעה כיחיד. עם זאת, אין העבירה מאבדת את אחיח־תה, למרות שכל אחד מן
 המשתתפים נושא במלוא האחריות עליה כאילו היה מבצע יחיד, ללא כל ״חלוקה״
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 של מידת העונש. במקרה של השותפות לדבר עבירה, כאשר התרומה היא הטרוגנית
 בכך שהצדדים משתתפים, כולם או מקצתם, בתפקידים שונים, העבירה שומרת בכל זאת
 על אחידותה ובולעת לתוכה את תרומתו של כל אחד, כאילו היה מבצע אחד ששידל
 את עצמו וגם סייע לעצמו בביצועה. אין העבירה מתפצלת בעשייה רבת משתתפים,

 למרות שכל אחד יישא באחריות מלאה על עשייתה.

 (ב) סעיף 22 פותר את הבעיה של ביצוע העבירה בידי אחר. בדרך השלילה ניתן
 המצב להגדרת כשיתוף פעולה מטעם המבצע הפיזי של היסוד העובדתי שבעבירה,
 כששיתוף פעולה זה אינו בגדר שותפות — כגון כשהמבצע אינו בר־עונשין בשל גילו
 או אי שפיות דעתו, או אינו אחראי על מה שעשה משום שהעשייה היתה בתום לב או
 בהיתר, או אף משום שפעל מתוך רשלנות בהיותו בלתי מודע בשעת המעשה למשמעותו
 השלילית. רגילים להתייחס ל״ביצוע באמצעות אחר״, אם כי בלשון שאינה הולמת את

 כל המקרים, כביצוע בידי ״סוכן תמים״.
 העיקר הוא, כי המבצע הפיזי של המעשה הוא הכלי שבאמצעותו עובר המבצע האמיתי
 את העבירה, מבלי שהלה יידע מה שהוא עושה או מבלי שיהיה אחראי על מעשהו: הוא
 השליח לדבר עבירה שאין בו מחשבה פלילית או שמסיבה אחרת אין עליו אחריות

 פלילית.

 (ג) בסעיף 23 מוגדר מקומו ותפקידו של המשדל לביצוע העבירה. הוא שותף עקיף
 לביצוע העבירה, מבחינת הצד המעשי שלה, אבל הוא נשאר שותף ראשי במובן זה
 שהוא תרם ליצירת היסוד הנפשי של העבירה אצל המבצע הישיר, ובכך נעשה גם הוא
 בעל תפקיד ראשי בהגשמתה; חאת, כאשר המשדל עשה את מעשי השידול מתוך
 כוונה שהעבירה תבוצע, לא על־ידיו, אלא על־ידי המשודל. בכך מובהרת מהות היסוד
 הנפשי הדרוש להתהוות שידול. מבחינת היסוד העובדתי אין כל הגבלה בדרכי הבאת
 המשודל לביצוע העבירה — ובלבד שלא תהיה כפייה המתבטאת באיומים כאמור
 בסעיף 36(2). תנאי אובייקטיבי נוסף הוא שהמשודל אמנם ניגש לביצוע העבירה אליה
. ״ . . . ע ו צ י  שודל — תנאי הטמון במלות הפתיחה של הסעיף: ״המביא אחר לידי ב
 תנאי זה• בא על סיפוקו אף בתחילת ביצוע העבידה, כשהמשודל לא הספיק או לא

 הצליח להשלים את העבירה, אבל אין די במעשי הכנה בלבד, כשאין עונשין עליהם.
 מתבקשת תחימה ברורה בין שידול ובין ״ביצוע באמצעות אחר״. השידול מניח
 משודל האחראי בפלילים והמודע למשמעות הפלילית של המעשה שלעשייתו משדלים
 אותו. אולם אין זה הכרחי שהמשודל יהיה מודע גם לכך שהוא מובא על־ידי מישהו
 אחר לביצוע העבירה. המשדל יכול לעשות את מלאכתו בדרך מוסווית ובערמה, כך
 שהמשודל לא ירגיש שלמעשה שותלים בו את הרעיון ומביאים אותו לידי החלטה לבצע
 את העבירה, אשר אביה הרוחני הוא המשדל. במלים אחרות, די בכך אם הקומוניקציה

 הנפשית בין המשדל למשודל היא חד־סיטרית בלבד, מן הראשון אל השני.
 הוראת סעיף 23 אינה מחייבת שהמשודל יהיה נקי לגמרי מכל מחשבה רעה עד
 לתחילת השפעת השידול עליו. ניתן להביא אדם לידי ביצוע עבידה גם כאשר מעשה
 השידול היה בבחינת הטיפה האחרונה שחיטתה את הכף בקבלת ההחלטה על־ידי

 המשודל לגשת לביצוע העבירה.
 בסעיף 23(ב) נקבע כי לעניין שידול אין נפקא מנה אם המשודל מבצע את העבירה
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 באמצעות אחר, כאמור בסעיף 22, או אם הוא מביא לשידול מישהו אחר לביצוע העבירה,
 כאמור בסעיף 23(א). במקרה הראשון יהיה זה שידול לביצוע של ממש, ובמקרה השני

 יהיה זה שידול לשידול, דבר המהווה והנשאר, כשלעצמו, שידול.

 (ד) סעיף 24 חוזר על פטור הקיים גם בחוק המצוי — סעיף 30 לחוק העונשין —
 והוא משיקולים של מדיניות ענישה. העדיפות ניתנת לאינטרס החברתי שהעבירה נשוא
 השידול לא תבוצע (במתן פטור למשדל שנקט בעוד מועד צעדים סבירים למנוע את

 ביצועה), על האינטרס להעניש על מעשה השידול, שהוא מעשה פלילי כשלעצמו.

 (ה) בסעיף 25 מוגדר הסיוע לעבירה לפי המבחן הפונקציונלי של צורות השותפות
 לדבר עבירה. הדגש מושם על המטרה אשר המסייע רוצה לשרתה, ולא על האפקטיביות
 של תרומתו. ניתן לתאר מצבים שבהם הסיוע לא תרם, מבחינה אובייקטיבית, לביצוע,
 כגון הספקת מכשיר בלתי הולם, הבטחת ביצוע שיצרה חשדות מטעם עובר אורח, או
 מסירת מידע בלתי נכון, וכיוצא באלה. ההגדרה דואגת להבחנה ברורה בין סיוע לדבר
 עבירה ובין הושטת עזרה להימלטות מעונש (סעיף 260 לחוק העונשין), שהיא עבירה
 העומדת ברשות עצמה, ללא כל שייכות לצורות השותפות. אפילו הבטיח אדם מראש
 לעזור למי שביצע את העבירה להימלט מעונש ועמד בדיבורו, נשארת תרומתו של אותו

 אדם בגדר סיוע, שכן ההבטחה שהובטחה היא שהקלה על הביצוע או שאיפשרה אותו.
 הסיוע, בדומה לשידול, מותנה בביצוע העבירה, לפחות בתחילת הביצוע. הסעיף
 קובע במפורש: העושה מעשה. לפני ביצוע העבירה, או בשעת ביצוע, אם לא היה

 ביצוע כלשהו, אין גם סיוע.

 היסוד הנפשי של הסיוע הוא בתכליתיותו: הוא חייב להיות מלווה במטרה לתרום
 להגשמת ^actus reus של העבירה עליידי מבצעת, ותו לא. אין צורך בהזדהות נפשית
 עם המבצע העיקרי לגבי עצם ביצוע מעשה העבירה ויש, או לפחות ייתכן, הבדל בין

 הדברים.

 (ו) סעיף 26 ממשיך בשיטת השוואת האחריות הפלילית, מבחינה נורמטיבית, לגבי
 כל צורות השותפות לדבר עבירה, אך תמיד נתונה הסמכות בידי הרשות השופטת
 להתאים את העונש בפועל לפי נסיבות העניין לכל אחד מן השותפים, בהתחשב, בין
 השאר, בתפקידו בביצוע העבירה, סעיף 27 מרחיב את האחריות הפלילית גם על ניסיון
 לשידול, להבדיל מן הניסיון לסיוע, שנשאר בלתי עניש גם להבא — וזאת, משום
 שהסיוע הוא צורת שותפות משנית, לעומת השידול שהוא צורה ראשית, אם כי שניהם

 צורות שותפות עקיפות לביצוע עבירה רבת משתתפים.

 (ז) החידוש שבסעיף 28 על שני החלקים שבו, בהשוואה לסעיפים 28 ו־29 לחוק
 העונשין, הוא במישור היסוד הנפשי. האחריות על עבירה השונה מן העבירה שתוכננה
 מראש או הנוספת עליה מותאמת לצורת אותו היסוד הנפשי שהתלווה למעשה העבירה
 אצל כל אחד מן הצדדים. לא תהיה עוד אפשרות לייחס, למשל, רצח לצד לדבר עבירה
 כאשר התוצאה הקטלנית נגרמה בנוסף על העבירה המקורית או במקומה, אולם אותו

 צד לא צפת מראש תוצאה זו על אף סבירות התרחשותה.

 11. בסימן ד׳ לפרק ב׳ מספר הוראות משותפות לכל צורות העבירה, כפי שהוסדרו
 בחלקים הראשונים של פרק זה.
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 (א) בסעיף 29 נאמר שאין ניסיון, שידול, ניסיון לשידול וסיוע בני ענישה אלא בשל
 עבירה מסוג פשע או עוון; וזאת, משום שאין רואים בחומרה יתרה את ההתנהגות

 הבאת לידי ביטוי באחת הצורות הללו, כשהיא מתייחסת לעבירה מסוג חטא.
 (ב) בסעיף 30 נקבע כלל משותף אחר לכל הצורות הללו: בהעדר הוראה סותרת,
 כל דין, שחל על הביצוע העיקרי והמושלם של העבירה, חל גם על הצורות הנגזרות
 ממנה. לכלל זה יש משמעות לעניין חנינה כללית. לעניין סמכות שפיטה, לעניין הסגרה
 ולעניין התיישנות; הוא הדין לעניין פסלויות שונות, ולעניין תחולת דיני העונשין לפי
 מקום ביצוע העבירה. אכן, לכלל זה יש משמעות כל אימת שהמחוקק משתמש במונח

 ״עבירה״ ללא כל הבחנה.

 12. פרק ג׳ דן באותם מצבים יוצאי דופן היוצרים סייגים לאחריות פלילית על־אף
 ביצוע מעשה העבירה. לאחר שבקבע בפרק א׳ הבסיס הנורמטיבי של העבירה, ובפרק ב׳
 בקבעו התנאים שבהם מותנית התהוותה על כל צורותיה, בא פרק ג׳ ומגדיר את התנאים
 שבהם נשללת פליליותה; או, במלים אחרות, את התנאים השליליים לעומת התנאים

 החיוביים להתהוות העבירה.
 העיקרון העומד מאחורי כל הסייגים לאחריות פלילית הוא, שדיני העונשין יכולים
 וחייבים להתערב בחיי האדם רק במידה שהם יכולים להיות גורם משפיע על דרכי
 התנהגותו; באותם המצבים שבהם אין כל סיכוי להשפעה כאמור, התערבותם של דיני

 נפשות תגרום רק ליצירת עבריינים ולא תתרום למניעת עבריינות.
 בנוסף לכך, יש גם מצבים שבהם מעשה פלוני אפשר שיהיה אף רצוי מבחינת המאזן
 הכללי של האינטרס הציבורי. אבל לא זה העיקר; שכן, עיקר תכליתם של דיני העונשין
 הוא למנוע את הרע. מי שמתגונן מפני תקיפת רשאי גם שלא להגיב מבחינת החוק
 הפלילי, למרות שתוך התגוננות הוא מקיים שבי אינטרסים חיוביים — האינטרס הלגיטימי
 שלו שלא להימנע, והאינטרס הציבורי שכל אדם אלים יידע שגם הנתקף רשאי למנוע
 מעצמו פורענות. אבל, כאמור, אין זה מעניינם של דיני העונשין: העיקר הוא, שדין

 פלילי לא יוחל כשנבצר ממנו למלא את תפקידו.
 (א) סעיף 31 דן בהעדר רצייה (למרות שכותרתו היא ״רצייה״); הסעיף פותח בלשון
 של הכללה, ונותן הדגמה שכולה מתחום האוטומטיזם הבלתי הכרתי. יש לציין, כי גם
 בסעיף 33(2) מוסדר מצב של חוסר יכולת בחירה בין עשיית המעשה ובין אי עשייתו,
 וכן בסעיף 36(1) מוסדר מצב נוסף של העדר רצייה; המצב הראשון נעוץ בדחף הפנימי
 החולני והבלתי נשלט, והשני הוא הכפייה הפיזית הישירה. גם בשני מצבים אלה פועל
 האדם כאוטומט, המופעל אם בידי כוח פנימי ואם בידי כוח חיצוני, אך תוך הכרה

 מלאה במתרחש.
 המדובר בחוסר היכולת לבחור באלמנט התנהגותי שביסוד העובדתי של העבירה,
 והביטוי ״העדר רצייה״ הוא טכני, ומוגבל להיבט זה בלבד, ללא כל שייכות ליחס
 הרצוני האפשרי של האדם לתוצאות פלוניות של התבהגותו, או אף להתנהגות עצמה
 מבחינת טיבה או נסיבותיה (לפי היותם ידועים או בלתי ידועים לאדם) — בקיצור,

 בחוסר יכולת בחירה פיזית גרידא, בין אם האדם פעל בהכרת הדברים ובין אם לאו.
 הבהרה עקרונית זו באה ללמד על כלליות הסייג של העדר רצייה, ללא הבחנה
 ואבחונים הכרוכים בסוג העבירה — לעניין מחשבה פלילית, רשלנות או אחריות
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 קפידה. ואמנם, אין בהוראת סעיף 31 כל הגבלה או ייחוד התלויים בסיווג העבירות
 לפי היסוד הנפשי.

 לסיכום, ובלשון החיוב, דרישת ״הרצייה״, במובן זה של יכולת בחירה בין עשיית
 מעשה העבירה ובין אי עשייתו, היא דרישה כללית ופדלימינרית כדי שאותו מעשה

 יצמיח אחריות פלילית.
 (ב) דרישה מוקדמת אחרת לכושרו של אדם להיות עושה עבירה, היא הגיעו תחילה
 לגיל שלוש־עשרה שנד- זוהי התבגרות הנדרשת לאחריות פלילית לפי הוראת סעיף 32 ;

 הקטינות, היות אדם מתחת לגיל שלוש־עשרה שנה, שוללת אחריות פלילית.
 ההצעה אינה מחדשת לעומת המצב הקיים — מאז תוקן סעיף 13 לחוק העונשין,

 תשל״ז—1977.
 אין זאת אומרת, כי מבחינת דרכי הטיפול בעבריין הצעיר, בגיל שלוש־עשרה ומעלה,
 ישתנה דבר: הן חייבות תמיד להיות מותאמות, גם מבחינה דיונית וגם מבחינה מהותית,

 לגילו הרך של העבריין.
 אין מנוס מכך, שקביעת הגבול הקריטי שבין הגילאים היא במידה רבה שרירותית.
 אבל אי אפשר בלעדי גבול זה, שאחרת אין להתגבר על הקשיים במלאכת עשיית

 הצדק.
 מתחת לגיל שלוש־עשרה יש לראות את הקטין כמי שאינו מסוגל עדיין לתפוס את
 המשמעות האבטי־חברתית של העבירה, ולעתים אף לא את מלוא המשמעות הפיזית של
 התנהגותו. ואשר למי שעבר את גיל שלוש־עשרה, מן הראוי יהיה להשתמש כלפיו בכל
 מגוון דרכי הטיפול המיוחדות לעבריינים הצעירים תוך כדי אינדיבידואליזציה קפדנית,

 על־מנת להתאים לכל עבריין צעיר את הטיפול הדרוש לו לשם החזרתו למוטב.
 (ג) עושה העבירה צריך להיות בעל כשרות פלילית גם מבחינת צלילות הדעת.
 הלקוי ברוחו אינו בר־עונשין: סעיף 33 מגדיר ליקוי ברוח. בסעיף 33(1) כלולים מבחני
ת בחוסר היכולת ״להבין״ וסעיף 33(2) מייחד את הוראתו לליקוי ע נ  הליקוי השכלי ה
 הרצוני הנעוץ בחוסר היכולת ״להתנהג״ כדין. בכך ביתן ביטוי נורמטיבי מאוחד לכל

 האפשרויות של ליקוי ברוח.
 הסיבה לליקוי ברוח יכולה להיות מחלה או ליקוי גנטי, אבל העיקר אינו הסיבה כי
 אם הסימפטומים. בליקוי השכלי הסימפטומים הקובעים הם חוסר היכולת להבין את
 טיבו הפיזי של המעשה, או את הפסול הטבוע בו מבחינת דרישותיה וציפיותיה של
 החברה; האדם מנותק מהכללים הקובעים את המשמעות הפיזית או המוסרית של
 התנהגות האדם בגלל כוחות נפשיים המונעים בעדו מלהבין גם את משמעות הענישה•
 כל ענישה היא אבסורדית לגביו, שכן לעולם לא תשפיע עליו, ולאמיתו של דבר תגלם
 הענישה תגובה, בלתי הולמת בעליל, למחלה או לליקוי, ולא למעשה. בליקוי הרצוני
 נשלט האדם בידי כוחות השוללים ממנו את האפשרות להתמודד עם עצמו, ולבחור
 בחירה חופשית בין ההתנהגות האסורה ובין זו המותרת; וכל זאת למרות שהוא מודע

 למשמעות השלילית של מה שהוא עומד לעשות.
 המוגה ״ממש״ בצירוף המלים ״היה חסר יכולת של ממש״, נועד להדגיש, כי
 הסימפטומים חייבים להיות חד־משמעיים, להבדיל מסימפטומים קלי ערך. רק במקרה זה
 מוצדק גם הסייג המלא לאחריות פלילית. כאשר האדם הבין במידה כלשהי, חרף
 מגבלתו השכלית, את אשר עשה או את הפסול שבמעשהו, או שעדיין היה יכול להתנהג
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 כדין למרות הגירויים הפנימיים שדחפו אותו למעשה האסור, הוא אחראי בפלילים על
 מעשיו, אם כי אחריותו יכולה להיות מופחתת, כאמור בסעיף 44.

 (ד) סעיף 34 דן בסייג ה״שכרות״, כנהוג וכטבעי לסוגיה זו. סייג זה לאחריות
 פלילית, כפי שנוסח בהצעה, משמעותו לאמיתו של דבר, הרחבת האחריות הפלילית

 בשל השכרות.
 ראשית, יש להסב את תשומת הלב כי הסעיף כולו דן בשכרות מלאה, שכתוצאה
 ממנה היה האדם ״חסר יכולת כאמור בסעיף 33״ (סעיף קטן (ד) לסעיף 34) ; כלומר,
 נטול כל יכולת שכלית להבין או יכולת רצונית להתנהג כדין. אם לא הגיע לדרגה זו

 של שכרות, אחראי האדם אחריות מלאה.
 אין השכרות סייג לאחריות פלילית אלא אם נגרמה לאדם שלא מרצונו. אם נכנס
 אדם למצב של שכרות מרצונו, חזקה עליו כי היה אדיש לכל מה ששיכור עשוי לחולל,
 כאשר הוא מאבד כליל את הביקורת השכלית והרצונית על מעשיו. אין צורך בהוכחת
 אדישות בפועל, ומכל שכן אין דורשים אדישות ספציפית לביצוע המעשה שעשהו
 לאחר מכן: יש לראות אותו כמי שעשה את המעשה בצורה החמורה של פזיזות — היא
 האדישות. זהו יישום של הדוקטרינה הכללית של actio libera in causa — מעשה
 שהיה חופשי במקורו: רואים את המעשה כאילו התחיל כשהאדם התחיל להשתכר,
 ולכן יש לצרף למעשה את היסוד הנפשי של האדישות מאותו הרגע — שהרי בשעת

 המעשה היה העושה חסר כל יכולת ליצור יסוד נפשי כלשהו בנוגע למעשיו.
 בסעיף קטן (ג) מוסדר מצב עובדתי חמור מות; והוא, כאשר בכנס אדם למצב של
 שכרות מתוך כוונה מראש לבצע את העבירה; במקרה זה רואים את העושה כמי שעבר
actio libera in את העבירה מתוך כוונה. כאן כבר אין כל יישום של הדוקטרינה של 
 causa. לאמיתו של דבר, מצב זה אינו צריך תמיד להיות מצב של שכרות מלאה, אלא
 יש שהגשמת הכוונה המקורית מוכיחה שנשמר שריד כלשהו של צלילות דעת עד לביצוע
 המעשה בפועל; אבל אין לכך משמעות מיוהדת, שכן ממילא תיוחס לו עבירה שבכוונה.

 (ה) הסייגים של ״התגוננות״ (סעיף 35) ושל ״כורח הנסיבות״ (סעיף 37), נדונים
 בהצעה בנפרד, בעוד שהיום הס מוסדרים בנשימה אתת, בסעיף 22 לחוק העונשין,
 תחת השם ״צורך״. למרות המשותף קיים שוני ביניהם, והוא נובע מכך שההתגוננות
י מ י ט י ג ל  באה לשלול את פליליות המעשה באשר ניצבים זה מול זה האינטרס ה
ל שבפגיעה העומדת להיגרם לאינטרס ו ס פ  שעליו נועד המעשה להגן, והאינטרס ה
 הראשון; ואילו בביצוע המעשה במצב של כורת הנסיבות — הוא הצורך במובנו הצר —

 עומדת הצלת איבטרס לגיטימי אחד מול איבטרס אחר, לגיטימי גם הוא, של הזולת.
 ״התגוננות״ היא אותה הגבה פרטית שאדם בדרש לה כשבשקפה לו או לזולתו פגיעה
 ממעשה תקיפה שלא כדין, והיא באה למנוע את גרימת הפגיעה או את השלמתה. עיקר
 השוני לעומת ההסדר שבחוק המצוי הוא שאין מבחינים עוד בין תנאי הלגיטימיות
 של ההגנה על עצמו ובין תנאי הלגיטימיות של ההגנה על הזולת. לא היתה כל הצדקה

 עניינית להבחנה האמורה.
 יש לקרוא את הוראות סעיף 35 ביחד עם הוראותיהם של הסעיפים 39 ו־41. לפי
 הוראת סעיף 41 הלגיטימיות של מעשה הגנה מותנית בםבירותו בנסיבות העניין, הן
 מבחינת טיב התגובה והן מבחינת מידתה. מן הראוי להדגיש, כי הוראת סעיף 41 איבה
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 מתייחסת לתוצאותיו של מעשה ההגנה אלא למעשה עצמו בלבד; אם היה המעשה
 סביר בנסיבות העניין, אין לעשות מעין־מאזן בין תוצאות אלה ובין הפגיעה או הנזק
 שנמנעו, לפי הוראת סעיף 39 חלה הדוקטרינה של actio libéra in causa גם לגבי
 ביצוע מעשה במצב של התגוננות: הסייג לא יחול אם אדם העמיד את עצמו, מרצונו
 שלו וללא סיבה סבירה, במצב שחשף אותו לתקיפה. העובדה, שאדם התערב כדי להגן
 על זולתו ונזקק להגן בסופו של דבר על עצמו, בוודאי תהיה תמיד סיבה סבירה לעניין
 זה; אולם את הניתוח של השפעת ה״כניסה למצב מרצון״ על הסייגים למיניהם נשאיר

 לדיון בסעיף 39 עצמו.
 (ו) סעיף 36 דן בשני ההיבטים של הכפייה — הפיזית והאינטלקטואלית. ההיבט
 הראשון אינו מוסדר במפורש בחוק המצוי, ואילו השני הוא ה״כורח״ שבסעיף 21

 לחוק העונשין.
 הכפייה הפיזית — הנדונה בסעיף 36(1) — היא אחד מן המצבים שבהם אין לאדם
 כל שליטה על תנועותיו הגופניות, אלא הן נשלטות בידי כוח פיזי עדיף, והאדם חסר
 אונים להתנהג כדין. מקור כוח זה יכול שיהיה במעשה אדם אחר או בתופעה פלונית

 המפעילים את האדם או המשתקים אותו.
 במצב זה אדם מופעל בעל כורחו או משותק, ואם כי הוא מודע למתרחש, הסיבה
 למתרחש היא ממנו והלאה. הייחום הפיזי של המעשה כאילו מדלג עליו מבחינת כללי

 הסיבתיות האובייקטיבית.
 לעומת זאת, הכפייה האינטלקטואלית — הנדונה בסעיף 36(2) — פועלת דרך תודעתו
 של האדם. מבחינה פיזית הוא היה דווקא חופשי לבחור בחלופה שונה מכפי שבתר,
 אבל אילו בחר בה, היה נוטל סיכון על עצמו, כי האיום בפגיעה חמורה ומידית בחייו,
 בחירותו או בגופו, שלו או של זולתו, יתממש מיד. ענישתו במקרה זה אינה מוצדקת,
 שכן אין החוק הפלילי תובע גבורת גיבורים; אדם רגיל, שומר חוק, יעדיף לציית לדרישת
 המאיים, ולהישפט לאחר מכן בידי שופטי המדינה ובמסגרת משפט צודק, מאשר להסתכן
 במימושו המידי של האיום. עושה מעשה עבירה בתנאי כפייה שכאלה אינו טיפוס של
 עבריין, ומעשהו אינו מגלם את האנטי־חברתיות האופיינית לעבריינים. לכן מתיר החוק

 את האיסור הפלילי ומטיל את האשם על מי שגרם באיומיו לביצוע העבירה.
 הסייג, כפי שהוא מוסדר בסעיף 36(2), רחב מכפי שהוא מוסדר בחוק המצוי; האיום
 בפגיעה בחירות האדפ איבו קטן במשקלו מן האיום על חייו או על שלמות גופו; האיום
 בפגיעה במישהו אחר איבו בופל במשקלו מן האיום בפגיעה במי שמצווים עליו לבצע
 את המעשה. גם אין בהוראת סעיף 36(2) כל צמצום של היקף תחולת הסייג מבחינת
 סוג העבירה שהמעשה היה מצמיח אילו נעשה בתנאים רגילים: אם ירצה המחוקק
 להוציא עבירות ידועות, כגון רצח, מכלל תחולת הסייג, עליו לעשות כן בחלק הדן
 בעבירות הספציפיות ובסמוך להגדרות העבירה שעליה אין הסייג צריך לחול. ברם, ספק
 הוא, אם צמצום נורמטיבי של הסייג אמנם עשוי להשפיע על התודעה המוסרית.

 nécessitas non habet legem ואונם רחמנא פטריה.
 גם את הוראות סעיף 36, כולן, צריך לקרוא יחד עם סעיף 39 הדן ב״כניסה למצב

 מרצון״; ואילו הוראת סעיף 36(2)׳ מותנית באמור בסעיפים 40 ו־41.
 אם חייב אדם לפי דין לעמוד באיום ולהתגבר בכל מחיר על המאיים ולא להיכנע לו,
 כגון זקיף במשמרת, לא יעמוד לו הסייג לאחריות הפלילית בשל המעשה שביצע תוך
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 כניעה לאיום; כן אין הסייג עומד למי אשר, בנסיבות העניין, יכול היה לבחור בחלופה
 סבירה יותר, אם כמותית ואם איכותית, מזו שנכפתה עליו.

 (ז) סעיף 37 דן ב״כורח הנסיבות״, שהוא הסייג המהווה את הפן האחר של הי׳צורך״,
 המוסדר כיום בסעיף 22 לחוק העונשין, בנוסף להתגוננות. על שורש השוני שבין שני
 הסייגים כבר עמדנו, ומכאן החיוב שבהפח־ה ביניהם. המצב שבו נתון אדם הפועל מתוך
 ״כורח הנסיבות״ הוא מצב שבו הסכנה הנשקפת לו היא תוצאה של צירוף נסיבות, ולא
 של מעשה תקיפה שלא כדין; והצלת האינטרס הנתון בסכנה נעשית על חשבון אינטרס

 לגיטימי של מישהו אחר, ולא על חשבונו של תוקף בעל אינטרס בלתי לגיטימי לפגוע.
 לכן מבחינים, הפעם, בין הצלת ערכים השייכים לעצם קיומו הפיזי של האדם או לפחות
 לחירותו, ובין הצלת רכוש. להצלת החיים והחירות אץ הגבלה מבחינת סוג האינטרס
 שעל חשבונו ניתן לבצע את מעשה ההצלה (פיסקה (1) לסעיף 37), ואילו הצלת רכוש
 היא לגיטימית מבחינה פלילית רק על חשבון אינטרס רכושי בלבד (פיסקה (2)
 לסעיף 37). ויש דברים בגו: כדי להציל רכוש אסור להקריב ערך שהוא בנפשו או

 בחירותו של אדם; כדי להציל את נפשו וחירותו של אדם מותר להקריב כל ערך אחר.
 הוסרו ההגבלות על זכות ההתערבות לשם הצלת הזולת או רכושו; שכן, אין טעם
 להפלות בין מה שהזולת עצמו רשאי לעשות ובין מה שמותר לעשות למענו. הא דכתיב:

 ואהבת לרעך כמוך.
 גם את הוראות סעיף 37 יש לקרוא יתד עם הודאת סעיף 41 — מעשה ההצלה חייב
 להיות מוצא סביר מן הסכנה שלתוכה נקלע אדם, הן מבחינת טיבו של המעשה והן

 מבחינת מידתו והיקפו. וכן יש לקרוא את הוראות הסעיף יחד עם סעיף 40.
 הסייג לאחריות לא יעמוד למי שמוטלת עליו חובה להתמודד עם הסכנה עצמה פנים

 אל פנים, אם כדי להסירה ואם כדי להגביל את אפשרויות הפגיעה הטמונות בה.
 רופא, למשל, חייב להילחם במגיפה ואינו יכול לטעון טענה של סכנת הידבקות
 עצמית; מכבה־־אש חייב להילחם בשריפה ולא יישמע בטענה כי היתה נשקפת לו סכנת
 פגיעה; קברניט כלי שיט חייב להבטיח תחילה את הצלת הנוסעים ואנשי הצוות של

 האנייה הנמצאים בסכנת טביעה; וכל כיוצא באלה.
actio libera in causa כן חלה גם לגבי הסייג של ״כורח הנסיבות״ הדוקטרינה של 
 (כפי שהיא מוסדרת בסעיף 39 להצעה, שעליו עוד ידובר). יש לציץ, כי תחולת
 הדוקטרינה מוגבלת — אץ היא חלה כאשר מדובר במניעת פגיעה בזולת. אין טעם
 לחייב הפקרת אינטרס הזולת שלא היתה לו כל יד בהיווצרות המצב המסכן את האינטרס
 שלו, אפילו אם הצלת אינטרס זה מצריכה הקרבת אינטרס לגיטימי של מישהו אחר;

 ובלבד שמעשה ההצלה יעמוד בקריטריונים האמורים בהוראות שעליהן דנו עד כה.
 (ח) בסעיף 38 נדון ה״צידוק״ כסייג לפליליות המעשה, כאשר שתי צורותיו הראשונות
 (פיםקאות (1) ו־(2)• לסעיף) חופפות את צורות הצידוק כפי שהן מוסדרות בסעיף 24
 לחוק העונשין. בפיסקאות (4) ו־(5) לסעיף 38 בזכרים שני מקרים מיוחדים של ״צידוק״,
 המקובלים על ההלכה הפסוקה (פיסקה (4)) ועל החברה (פיסקה (5)), כתופעות הנמנות

 עם ד^גלי החיים.
 פיסקה (3) לסעיף 38 דנה במקרה מיוחד של ביצוע מעשה במצב של צידוק, הדומה
 למדי לביצועו עקב ״כורח הנסיבות״. המיוחד למקרה זה הוא, שהמעשה ללא הסכמה
 בדין עשוי להיות פגיעה בחירותו של הפרט, אשר חייו או בריאותו שלו נתונים בסכנה
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 מידית; כלומר, המדובר בהקרבה פוטנציאלית של אינטרס לגיטימי אחד כדי להציל
 אינטרס לגיטימי אחר, כששני האינטרסים הם של אותו סובייקט. מאידך גיסא, הסייג
 של ״כורח הנסיבות״ מניח, בדרך־כלל, הצלת האינטרס של אדם אחד על חשבון האינטרס
 של מישהו אחר. אם פיצול בין שני בעלי האינטרסים איני הכרחי, אוי ההיפותיזה
 האמורה בסעיף 38(3) אינה אלא מקרה ספציפי של ביצוע מעשה במצב של ״כורח

 הנסיבות״, אבל התוצאה המשפטית זהה: לא יישא אדם באחריות פלילית על המעשה.
actio libera in) (ט) סעיף 38 דן, כאמור, בדוקטרינה של ״כביסה למצב מרצון״ 
 causa). זוהי דוקטרינה כללית, בעלת השלכות רחבות ומגוונות מאלה האמורות בסעיף
 זה תוך הפניה לסעיפים 31 ו־35 עד 37 להצעה. די להזכיר, שהאחריות הפלילית על
 מעשה שבוצע במצב של שכרות מבוססת גם היא על הדוקטרינה של ״כניסת למצב
 מרצון״. זוהי דוקטרינה אשר מפריכה במקרים רבים את הטענה שעבירה היא עבירת
 של מצב דברים (להבדיל מעבירה שבמעשה). כלומר, אפילו מוגדרת עבירה בלשון
 שממנה משתמעת אחריות כאילו בשל הימצאות אדם במצב מסוים, מרכז הכובד של
 העבירה, על היסוד העובדתי והמנטאלי שבה, נמצא כרגיל באותו שלב מקדמי שבו
 הכנים האדם את עצמו למצב ההוא מרצון. אין צורך להדגיש כי ״כניסה״ למצב מרצון
 משמעה, כפשוטה, התנהגות שהיתר. לאדם שליטה עליה: ולכן הוא אחראי גם למה

 שנבע מכך לאחר מכן.

 סעיף 39 מבחין בין עבירות של מחשבה פלילית ובין עבירות של רשלנות. לשם
 התהוות עבירה מן הסוג הראשון נחוץ שהאדם ידע, ולשם התהוות עבירה מן הסוג השני
 די שהאדם צריך היה לדעת, לפני היווצרות המצב שבו עשה את מעשהו, כי הוא עלול
 לעשותו. אין כניסה למצב ״מרצון״ אלא כאשר אדם יכול לבחור באופן אובייקטיבי
 בין הבאת עצמו למצב ההוא ובין הימנעות מלהיכנס לאותו המצב. אדם שהעמיד את
 עצמו באותו מצב, ולו גם מרצונו אבל מתוך סיבה סבירה, שוב לא יישא באחריות
 פלילית. התנאי הוא, אפוא, כפול: ״מרצון וללא סיבה סבירה״. ההתייחסות לעבירות
 הרשלנות יפה כנראה בעיקר למצב האמור בסעיף 31, שכן בדרך־כלל עשוי אדם להעמיד
 את עצמו במצב כאמור מתוך יחס של רשלנות אף לעצם היווצרות המצב ובכך גם
 לאפשרות ביצוע עבירה בו. פחות שכיחה הרשלנות להיווצרות המצב ואף לאפשרות

 ביצוע העבירה, במצבים האמורים בסעיפים 35, 36 ו־37.
 ההגבלה שבסיפא, המתייחסת למעשה המובע פגיעה בזולת, באה להבהיר: אדם
 המביא את עצמו למצב כדי למבוע פגיעה מזולתו יש לו לכאורה סיבה סבירה להיכנס
 למצב, ודוקטריבת הכביסה למצב מרצון אינה חלה ממילא. הדגשת החריג באה כדי

 למבוע ספקות וכדי לעודד אדם לפעול למען זולתו ללא תשש.
 (י) סעיף 42 מהווה חידוש בתחיקתבו; הוא מקנה לרשות השופטת סמכות מקבילה
 לסמכות המבצעת שלא להגיש תביעה או אף להפסיק הליכים לאחר שהוגשה, אם אין

 בדבר עביין לציבור.
.de minimis non curat lex מגמתו של סעיף 42 להביע את העיקרון הנושן של 
 ההשתבצות הפורמלית של המעשה בהוראה חקוקה, המגדירה עבירה פלילית פלונית,
 כשלעצמה איבה מוכיחה בהכרח שיש באותו מעשה לפחות מינימום של אנטי־חברתיות
 האופיינית לעבירת פלילית. אץ זה ראוי שבית המשפט יהיה חייב להטיל עונש ״סמלי״
, לפי י ט ר ק נ ו ק  רק משום שהוא נטול סמכות למתוח את קו הגבול המינימלי ה
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 נסיבות העניין, בין תחום האיסור הפלילי ובין מה שאינו מגיע עד כדי פליליות. טיבו
 הקונקרטי של המעשה, והנסיבות הקונקרטיות של ביצועו, עשויים להוציאו מכלל
 הפליליות, אם כי מבחינת סימני ההיכר הנורמטיביים היה המעשה בגדר עבירה. האופי
 הכללי והכוללני של הנורמה המשפטית מובע הבחנות כאלה בחוק, שהרי אלמנטים

 קונקרטיים עובדתיים וחיצוניים אינם עניין להגדרות מופשטות.
 בד1ראת סעיף 42 ניתנים גם קני־המידה התכליתיים שלפיהם יש לבדוק אס אמנם
 יש להחיל אותת: הצדק החייב להיראות בכל הרשעה פלילית, וכן הצורך שהיא תשמש
 להגנת האינטרס הציבורי; אין לנתק את המעשה הקונקרטי על טיבו ונסיבות ביצועו
 מן התפקיד הכללי של החוק הפלילי ושל החלתו. רק מתוך שילובם ניתן להסיק את

 המסקנה הערכית•
 (יא) סעיף 43 נועד להבהיר מה הן השלכותיה של טעות לעניין פרט מפרטי העבירה

 על פליליות המעשה.
 ההוראה הפשוטה יותר היא זו שבסעיף קטן (ג). היא שוללת כל השפעה של טעות,
 לעניין האסור והמותר על־פי החוק, על האחריות הפלילית. בכך ניתן ביטוי להשקפה

 שלפיה רק טעות בנורמה האוסרת את העבירה אינה משמשת הגנה.
 ואולם יכולה הוראה מיוחדת בהגדרת העבירה לקבוע כי ידיעת האיסור הי איסוד
 מיסודות העבירו־- בהעדר הוראה כזו, אף הטעות הבלתי נמנעת באופן אובייקטיבי לא
) היא כללית וחלה ג )  תשמש עילת־רשות לבית המשפט שלא להרשיע. הוראת סעיף קטן

 על כל העבירות, ללא הבחנה הכרוכה בסוגיהן.
 שאר הוראות סעיף 43 דנות בטעות בעובדה, במידה שהיא רלוואנטית להתהוות העבירה
 לפי הגדרתה הנורמטיבית. נשמר הכלל שלפיו דנים את האדם בגבולות מצב הדברים
 כפי שדימה אותו, כאילו היה זה המצב לאמיתו. עתה בוטלה הדרישה של היות הטעות
 גם סבירה ולא רק כנה (סעיף קטן(א))׳: דרישה זו אינה הולמת את העבירות של

 מחשבה פלילית, והמחשבה הפלילית היא גם הכלל בתחום האחריות הפלילית עצמה.
 האחריות הפלילית על עבירות של רשלנות היא בבחינת חריג המחייב הוראה מיוחדת
 (סעיף 19(1)) — ומכאן חשיבותה של סבירות הטעות (סעיף קטן (ב) לסעיף 43):
 אי סבירות הטעות מחזירה אותנו לרשלנות עצמה, למרות חום הלב שבמעשה; טעות

 זו היא אשר מקנה פליליות למעשה, ומן הנמנע שתשלול את האחריות הפלילית עליו.
 (יב) סעיף 44 דן בסוגיית האחריות המופחתת. הוא מאפשר אינדיבידואליזציה
 של העונשין במקרים האמורים בשני הסעיפים הקטנים. עיקר חשיבותו לגבי עבירות
 שנקבע להן עונש חובה, ואין לבית המשפט שיקול דעת להתאים את העונש לנסיבות

 המיוחדות של עבריין פלוני.
 יש הסבורים, שמוטב כי המחוקק יינזר מעונשי חובה ואז לא יהא צורך בהוראה כגון

 זו המוצעת כאן.
 (יג) סעיף 45 מסדיר במפורש את שאלת נטל ההוכחה לעניין הסייגים לאחריות
 פלילית. ההסדר הוא פועל יוצא של שבי כללים גדולים בדיני הראיות: האהד, הטוען
 לחריג — עליו הראיה; והשני, כל ספק בפלילים — הנאשם נהנה ממבו. פירושו
 של דבר: כל אדם עומד בחזקת חף מפשע כל עוד לא הוכחה עבירתו בראיות כשרות.

 והטוען שאדם עבר עבירה, טוען לחריג מן החזקה הכללית, ועליו הראיה.
 עם זאת, המציאות האובייקטיבית היא, שעבריינים מבצעים את עבירותיהם בדרך־כלל

228 



 משפטים י, תש״מ דברי הסבר

 במצב שאץ בו בדי לשלול את פליליות המעשה. מכאן, הטוען שביצע את עבירתו
 במצב שיש בו כדי לשלול את פליליות מעשהו, טוען לחריג, ועליו הראיה. אולם בנתון
 לתנאי שבתחילתו, משקף סעיף 45 נאמנה את הכלל הגדול שאמרנו, ספק בדיני

 עונשין — להקל.
ב) )  יצוין, כי כלל שונה יחול לעניין טענת הסייג של ליקוי ברוח, אם יתוסף סעיף קטן
 לסעיף 33 המוצע בגירסה ב׳. טעמה של גירסה זו הוא, כי הצלחת טענת החריג האמור
 עשויה להוביל לתוצאה של אשפתו של הטוען לה במוסד לחולי נפש, ושחרורו המוקדם
 מסיבות רפואיות. תוצאה זו, שהיא פועל יוצא מגירסה א׳, יכול שלא תהא רצויה כאשר
 כל אשר הוכח הוא רק ספק סביר בדבר נכונות הטענה של הליקוי ברוח. מאידך גיסא,
 מבקשת גירםה א׳ לסעיף 33, המחילה גם על הסייג של ליקר בנפש את סעיף 45,
 להבטיח, כי אדם שהביא ראיה המעוררת ספק באשר לשפיותו, לא יישלח לבית הסוהר
 רק משום שלא עמד בנטל הוכחת אי שפיותו ולפי מאזן ההסתברויות; הווי אומר, אדם

 כזה טעון אשפוז.
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