
 ספרים

 גבריאלה שלו: פגמים בכריתת חוזה*

 מאת

 פרופ׳ אורי ידין

 תענוג של קומנטאר.
 מן העמוד הראשון עד האחרון קוראים אותו קריאה שוטפת וקלה ונהנים מן השפה
 החיה והנקייה, ההסברים השקולים, הזהירות בהסקת מסקנות ומן הרוח המחקרית הנו
 שבת בדפים אלה. מוסיפה על אלה תשומת הלב הרבה למטרות החוק — גלויות
 ומשוערות — ולהיבטים השונים שמהם נבדקות הוראותיו — אוטונומיה של רצון
 הפרט, איזון האינטרסים של הצדדים, ההיבט המוסרי־חברתי, ההיבט המסחרי־כלכלי,

 סימטריה חקיקתית ועוד (עיין בתוכן העניינים ובהסברים השונים).
 בחיבור זה נפרשת לפנינו יריעה רחבה, ובו בזמן נעשה ניתוח מדויק של פרטי
 הפרטים. ראוי לציון השימוש שהמחברת עושה במשפט משווה: היא נזקקת לשיטות
 משפט שונות — ישנות כחדשות, כולל המשפט העברי והמשפט האנגלי — לא כדי
 להסיק מהם על פירוש החוק הישראלי הזה, אלא לשם הבנה עמוקה יותר של הוראותיו

 (עיין בהערה 50 בעמ׳ 55 ובהערה 58 בעמ׳ 58).
 וראוי לציון ביטחונה העצמי של המחברת; נדמה, שעל־פי רוב לא היו לה היסוסים
 בנקיטת עמדה נמרצת. היא מצטטת דעות רבות של שופטים ומלומדים ומתייחסת
 אליהן בקיצור — אם לחיוב ואם לשלילה — תוך הנמקה תמציתית. אפילו בסוף
 החיבור, בנוגע לסעיף 23 על ״תרופות אחרות״, מרוכזות עוד הרבה הערות מאלפות.
 פרק ב׳ לחוק החוזים כולל 10 סעיפים. החיבור דן בהם אחד אחד וכותרות השוליים
 שלהם מהוות את הכותרות של פרקיו. אני פטור כאן מלסקור אותם, לאחר שהמחברת

 כבר זיכתה אותנו בסקירה כזאת, מקיפה ומפורטת
 במסגרת ביקורת זו רצוני להתעכב בקצרה על שאלות אחדות שהתעוררו בי תוך־כדי
 קריאת החיבור, מהן שוליות יותר ומהן ענייניות יותר, ואלך בזה מן הקל אל הכבד.
 גם בחיבור המבוקר מורגש מין crescendo דומה; עד אחרי מחציתו מתקדמים ההסברים
 על מי מנוחות, עם הערות שוליים קצרות, ואילו בחלקו השני הם נכנסים, פה ושם,
 למים עמוקים ולהערות מסובכות, כמו בעניין האזהרה בתום לב לפי סעיף 17(ב) (עמ׳

 102—105) ובעניין העושק(עמ׳ 109 ואילך).

 * גבריאלה שלו, פנמי0 ככריתת חוזה (פירוש להוקי החוזים, בעריכת פרופ׳ ג׳ טדסקי,
 המכון למחקרי חקיקה ולמשפט השוואתי ע״ש הארי סאקר, ירושלים, תשמ״א), 178

 עמודים.
 1 ראה: גבריאלה שלו, ״פגמים בכריתת החוזה — קווים מנחים״, משפטים יא (תשמ״א)

 439—467. מאמר זה הוא מעין ״קיצור שולחן ערוך״ של הקומנטאר.
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 בשאיפתה (הראויה לשבח) לבהירות ולהבחנות חדות משתדלת המחברת לחלק
 בעניינים שונים (למשל, בעמ׳ 40, 67 ו־114) את הנתונים השונים לביטול החוזה
 לשני סוגים: אובייקטיביים מצד אחד וסובייקטיביים מצד שני. לי נדמה, שבזה היא
 נתנה לשני המושגים האלה יתר משקל. אני הייתי מעדיף להתייחס אליהם בדרך

:  שהתייחס השופט ברק אל ההבחנה בין ביטול מראש לביטול למפרע 2

 ״איני גורס כי הבחנה בין ביטול מראש וביטול למפרע יש בה כדי להצמיח
 כשלעצמה תוצאות רצויות בעניננו. בעיני ביטויים אלה אינם אלא סיכום של
 נסיון משפטי המתקבל בלעדיהם, ולא עקרון משפטי המשפיע על התוצאות. הבחנה

״. . . . ו נ . היא שפחת הדין ולא אדו . . ו  ז

 גם. המאמץ להבחין בין ״אמרה״ ובין ״הצהרה״ (עמ׳ 61—64) נראה לי מוגזם מעט.
 נדמה לי, שצמדים כאלה של ביטויים אינם יוצרים הבחנות חדות; במציאות — ובהפעלת

 הוראות החוק — הם משתלבים ומתמזגים זה עם זה.
 ועוד הבחנה שהמחברת חשבה אותה ליוצרת ניגוד חד וחלק: ההבחנה בין ״ביטול
 אוטונומי״ ובין ״ביטול שיפוטי״ (עמ׳ 147). אמת נכון הדבר, שנוסח החוק מדבר
 בסעיפים שונים על ביטול התלוי בפעולה ״אוטונומית״ של הצד הזכאי לבטל, ואילו
 בסעיף 14 (ב) דובר בביטול בידי בית המשפט. אך כלום יש להסיק מזה שלפי סעיף
 14(ב) אין אפשרות לטועה לבטל את החוזה אלא על־ידי פנייה לבית המשפט והשגת
 פסק דין שיהיה קונסטיטוטיבי, ובלעדי זאת החוזה ממשיך להתקיים ? לי נדמה שאין
 צורך ואין הצדקה לפרש את החוק פירוש דווקני ומחמיר כזה. כסבור הייתי שניתן
 לטעון, כי בהתקיים הנתונים של סעיף 14 (ב) יכול הטועה לבטל את החוזה גם על־פי
 בחירתו ועל־ידי מתן הודעת ביטול אוטונומית, וכי ההבדל בין שני הסעיפים הקטנים
 של סעיף 14 הוא רק בזה שבמקרה של סכסוך משפטי על תוקף הביטול יהיה בית
 המשפט חייב לאשר את הביטול בהתקיים הנתונים של סעיף קטן (א), בעוד שלפי
 סעיף קטן (ב) ניתן לו שיקול דעת לאשר או לא לאשר את הביטול (ולפסוק את

 הפיצויים האמורים שם).
 אין זאת רק שאלה אקדמית, שכן לפי הפירוש המוצע כאן יתפוס הביטול כבר מן
 הזמן שניתנה עליו ההודעה, ולא רק מזמן מתן פסק הדין, אלא שמצד שני ייבדק תוקף

 הביטול לפי מילוי הדרישות של סעיף 20.
 נקודה זו חשובה לא רק לגבי סעיף 14 לחוק החוזים, נוסח מעין־פרוצסואלי דומה
 נמצא גם בהוראות אחרות, כמו סעיף 18 (ב) וסעיף 13 לחוק החוזים (תרופות בשל

 הפרת חוזה), תשל״א—1970 : גם שם מן הראוי להרהר אחרי משמעותו.
 המחברת לא התעלמה מן הקשרים בין סעיפים שונים. במיוחד יש להצביע כאן על
 ההערות המאלפות בקשר לעושק (בעמי 120—122). המחברת גס השכילה לבחון הוראות
 של פרק ב׳ לאור הוראות מקבילות או דומות שבחוקים אחרים. לפעמים הייתי מצפה
 לשיקולי השוואה נוספים. למשל, בנוגע לביטוי ״מידה בלתי סבירה״ שבסעיף 18
 (עיין עמ׳ 119—120) היד. אולי מועיל להתייחס לביטוי ״ללא כל יחם סביר״ שבסעיף
 15(א) לחוק התרופות, ובקשר לסוגיית n־aesio1 (119עמ׳ ) — לסעיף 120 לחוק

 הירושה, תשכ״ד.—1965.

 2 ראה: ע״א 741/79 כלנית השרון נ׳ הורוביץ, פ״ד לה(3) 533.
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 גם בכמה עניינים אחרים נדמה לי שהמחברת מנעה מאתנו פיתוח מפורט יותר של
 מסקנותיה. לדוגמה: בשלושה מקומות (עמ׳ 68, 100 ו־105) נאמר בתכלית הקיצור
 שהביטוי ״אחר מטעמו״ פירושו בשמו או לפי הוראותיו. האומנם כן הוא ז כלום שני
 מבחנים אלה ממצים את משמעותו של הביטוי הסתמי והרחב ״מטעמו״ ז דוגמה אחרת:
 האם סעיף 16 בנוגע לטעות סופר באמת יכול לחול רק על חוזה שבכתב, כפי שפורש
 הסעיף בעמ׳ 83—85 ? גם התיזה שהכפייה שדובר בה בסעיף 17 חייבת להיות בלתי
 חוקית היתד! ראויה להנמקה משכנעת יותר מזו שניתנה בעמ׳ 96—97. האם יש באמת

 מקום לקרוא את הדרישה של אי־חוקיות לתוך הסעיף שבנוםחו היא אינה נמצאת?
 במקום אחר (עמי 80) סבורה המחברת שהטעיה יכולה גם להיות בתום לב ומצביעה
 על נוסח סעיף 15 שלא דובר בו על כוונה מטעה. ומה בדבר עצם הביטוי ״הטעיה״ ?
 כלום אין בו מטען שלילי העשוי להקרין על פירוש ההוראה י בנוגע לביטוי דומה
 במקצת, ״ניצול״, היטיבה המחברת לעשות (עיין בעמי 114) באומרה ש״המונח ׳ניצול׳

״. . .  כורך משמעות נגטיבית.
 ואוסיף עוד נקודה שבה נראה לי הדיון לקוי בחסר. מדובר (בעמ׳ 163) בשאלה אם
 יש להוסיף הפרשי הצמדה על סכום כסף שיש להחזירו בבחינת השבה בעין. אך בשאלת
 החוזה שבוטל והשבתו בעין אינה אפשרית או אינה סבירה לא דובר. ודווקא שאלה
 זו היא בעלת חשיבות מעשית לא קטנה, ובתי המשפט אף התחילו להתלבט בה, אס
 כי בנוגע לחישוב של פיצויים ולא בנוגע לסעיף 22. לפיכך רצוי היה לברר אותה גם

 במסגרת ההערות לאותו סעיף.
 בנקודה אחת אני רוצה לחלוק על דעת המחברת. אם הבנתי נכון את הערותיה בעמ׳
 147 ואילך, הרי דעתה היא שחוזה הניתן לביטול מתבטל כבר במועד מתן הודעת
 הביטול לפי סעיף 20, ולא רק במועד שהודעה זו נמסרה לצד השני. הנקודה חשובה
 מאחר שייתכן שיעבור זמן־מה בין שני המועדים ואף ייתכן שהודעת הביטול לא תגיע
 כלל לידי הצד השני. בעמ׳ 148 נאמר בפירוש: ״עם מתן הודעת הביטול משתכלל
 הביטול והחוזה מופקע״, ודעה חולקת שהבעתי ביחס להוראה המקבילה של חוק התרו
 פות (ראה שם, הערה 29) נדחית מניה וביה. לי נדמה, בכל זאת, שהחוזה מתבטל רק
 עם מסירת ההודעה, והמחברת עצמה רומזת לפתרון הגיוני זה כשהיא כותבת בעמ׳

: 152—151 

 ״מטרתה העיקרית של הודעת הביטול היא הגנת הצד השני, על־ידי העמדתו
 על מצבו המשפטי והיקף זכויותיו וחבויותיו. בכך שואף המחוקק להגשים את
 הערכים של ודאות וביטחון משפטי. הצד השני זכאי לדעת בעוד מועד אם החוזה
 תקף אם לאו. לאחר חלוף זמן סביר מתיר לו החוק להניח כי בעל דברו החוזי

 ויתר על זכות הביטול, והחוזה תקף״.

:(1) הגנה על צד שלישי;(2) היחס  ועתה לשתי בעיות רחבות יותר המעסיקות אותי
 בין פרק ב׳ לפרק א׳ של חוק החוזים.

 על הבעיה הראשונה עונה החוק לעניין החוזה למראית עין בסיפה לסעיף 13, אך
 בסעיפים אחרים כביכול אינו עונה עליה, ומשאיר פתוחה את השאלה מה דינה של
 זכות שרכש אדם שלישי בהסתמך בתום לב על קיום חוזה שיש בו פגם לפי אחד

 הסעיפים 17,15,14 ו־18.
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 המחברת דנה בסוגיה זו בספרה בעמ׳ 144—146 וגם בעמי 464—466 במאמרה
 ״קווים מנחים״, וזו דרך הטיעון שלה: ראשית, היא מגבילה את גדר הספקות לרכישות
י ביטול החוזה. שנית, לגבי רכישות לפני ביטול החוזה נ פ  של צד שלישי שנעשו ל
 בשל טעות, הטעיה, כפייה או עושק, היא קובעת שקיים חסר (לאקונה) בחוק ובודקת
 את האפשרויות למילוי חסר זה. שלישית, היא דוחה את ניסיונו של פרופ׳ פרידמן
 למלא את הלאקונה על־ידי הזדקקות להלכות המשפט האנגלי, ומציעה להיזקק לדרך
 של היקש הנזכר בחוק יסודות המשפט. רביעית, את ההיקש לעניין זה היא מוצאת,

 למרות כמה היסוסים, בסיפה הנ״ל לסעיף 13, ומסקנתה (בעמי 146) :

. רכישה של אדם שלישי לפני ביטול החוזה, שנעשתה בהסתמכו בתום לב על . .  ״
 החוזה הפגום, ראויה להגנה. בעת ההסתמכות היה החוזה קיים ותקף. העובדה כי
 לאחר מכן בוטל, בשל הפגם שנפל בכריתתו, ואפילו פועל הביטול למפרע, אינה

. ״ . . . ב  מצדיקה פגיעה ברוכש בתום ל

 האסמכתא הפסיקתית המובאת למסקנה זו היא פסק הדין בעניין חכרת פיפשקוכיין 3.
 ובכל זאת נשארו בלבי ספקות שונים, ואשתדל לפרטם בקצרה:

 (א) ההבחנה בין רכישות לפני ובין רכישות אחרי ביטול החוזה — מדוע ולמה ?
 אם יש כאן שאלה של הגנה על תום לב של צד שלישי, מה לו, לצד השלישי, אם החוזה
 טרם בוטל או כבר בוטל ? בשתי החלופות גם יחד הוא הסתמך על חוזה פגום, וקשה

 לראות, לעניין הגנתו, במה שונה חוזה שניתן לביטול מחוזה שבבר בוטל.
 (ב) קיומה של לאקונה נקבע (בעמ׳ 145) כעובדה, ללא כל הנמקה. זאת נראית לי

 קביעה נמהרת מעט — מה גם שלדעתי אין כאן כלל חסר, כפי שיוסבר להלן.
 (ג) באשר לשלילת הניסיון להגניב לכאן משפט אנגלי אני מסכים בהחלט לדעת
 המחברת. סבורני, שעוד לפני חוק יסודות המשפט, ולא כל שכן מאז חקיקתו, עבר

 הזמן לניסיונות כאלה.
 (ד) הפעלתו של היקש כדרך לפתרון של שאלה משפטית נראית למחברת, אם
 הבנתי נכון את דבריה, כמצוות חוק יסודות המשפט. הייתי שואל שתי שאלות: (א) האם
ה על בית המשפט כשאינו מוצא תשובה לבעייתו ב ו  חיפוש אחר היקש והפעלתו הם ח
ך את בית המשפט להיזקק י מ ס  בדבר חקיקה או בהלכה פסוקה, או שמא החוק רק מ
 להיקש ומשאיר בידיו שיקול דעת להפעיל או לא להפעיל היקש, לפי הבנתו ? תהיה
 התשובה לשאלה זו אשר תהיה — (2) האם אזכור ההיקש בסעיף 1 לחוק יסודות
 המשפט שולל דרכים אחרות של התייחסות אל הוראות חוק אחרות, ובראשן התייחסות

 לפי ״מכלל הן אתה שומע לאו״(argumentum e contrario) ז
 (ה) אשר להיקש מן הסיפה לסעיף 13 : לאחר שקבע המחוקק הוראה מפורשת
 בסעיף 13 ולא קבע כמוה בסעיפים שאחרי סעיף 13, כלום המסקנה שלא רצה להגן
 על רכישות בתום לב במקרים של טעות וכוי אינה מתבקשת יותר מן המסקנה שרצה
 להחביא בסעיף 13 מסקנה של הגנה כללית י מה גם שהסיפה לסעיף 13 מסתבר בקלות
 — וגם המחברת מסבירה אותו כך — מן העובדה שבמקרה של חוזה למראית עין
 פועלים שני הצדדים בצורה העלולה להטעות אדם שלישי, מה שאין כן בכל המקרים

 האחרים של חחים פגומים.

 3 ע״א 459/78 חכרת םיפשקוביץ נ׳ חכרת אכ;י יצחק, פ״ד לה(3) 169.
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 (ו) אחרי שציינתי את הקושיות שלי לגבי דרך הטיעון ולגבי המסקנה של המחברת,
 רצוני להציע פתרון משלי. בעיני נובע הפתרון מסעיף 22, סעיף ההשבה של החוק.
 סעיף זה קובע כי ״משבוטל החוזה חייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל לפי
״. חובת ההשבה בין הצדדים היא התוצאה של ביטול החוזה, ותו לא. הביטול . . זה.  החו
 אינו מחזיר מה שצד קיבל, אלא רק מחייב אותו להשבה. וכך אמר השופט ש׳ לוין

 בע״א 459/78 הנ״ל, בעמ׳ 180 :

 ״אין חוק החוזים (חלק כללי) קובע תוצאות ריאליות לביטול הוולונטרי, אלא
 תוצאות אובליגטוריות בלבד״.

 ובעמי 181:

 ״כולי עלמא לא פליגי שאך בזכות אובליגטורית קא עסקינן, ואין השימוש בזכות
 הביטול מחזיר למוכר אוטומטית את זכויות הבעלות בנושא החוזה״.

 אם כך הדבר — וסעיף 22 אינו משאיר ספק שכך הוא — הרי אם הקונה מוכר את
 הממכר לצד שלישי, הוא מוכר דבר שנעשה שלו על־פי חוזה בעל תוקף, והשאלה

 של הגנה על תום הלב של הצד השלישי כלל אינה מתעוררת.
 כשלעצמי הייתי חושב שאין גם נפקות למועד המכירה הנוספת, אם נעשתה לפני
 ביטול החוזה הראשון או אחרי ביטולו; אך מאחר שהמחברת הגבילה את דבריה
 למכירה נוספת שלפני הביטול, וגם השופט לוין דן במקרה כזה, אשאיר גם אני את

 עניין המכירה שלאחר הביטול בצריך עיון נוסף.
 אוסיף בנקודה זאת רק מלים אחדות. לכאורה, לגבי הצד השלישי אין הבדל בין
 חוזה שנעשה אתו לפני ביטול החוזה העיקרי ובין חוזה שנעשה אתו אחרי הביטול.
 במקרה השני הוא רכש מאדם שקנה את הממכר מאדם שהוא עדיין בעליו, כל עוד לא
 השיב אותו למוכר הראשון. אך בעוד שלפני ביטול החוזה הבעלות של הקונה הראשון
 (המוכר לקונה השני) היא חופשית ללא סייג, הרי אחרי הביטול רובצת עליו החובה
 להשיב את הממכר. האם הקונה השני יכול לרכוש גם אם ידע, או היה עליו לדעת, על
 קיום חובה זו ן־ כאן ייתכן שיש להפעיל את הרעיון שמאחורי סעיף 12 לחוק המיטלטלין
 וסעיף 9 לחוק המקרקעין בדבר ״עסקאות נוגדות״. סעיפים אלה דנים במצב שבו
 התחייב אדם כלפי ראובן ואחרי כן גם כלפי שמעון והם מתנים את עדיפותו של שמעון
 בין השאר בתום לבו, כלומר בכך שלא ידע ולא היה עליו לדעת על החיוב כלפי ראובן.
 לפי נוסחם חלים שני הסעיפים רק על חיוב שאדם ״התחייב״ בו וחובת ההשבה קיימת
 מכוח החוק מבלי שהצד לחוזה ״התחייב״ בה, אך שמא ניתן להחילם — או ללמוד
 מהם — גם לגבי חיובים מסוג זה ? ! כאמור, איני רוצה לפסוק בנקודה זו. רציתי רק

 להקל על העיון הנוסף בה.
 הבעיה של רכישות של צד שלישי היא בעלת חשיבות מעשית, וגם עורכי'הקודי
 פיקציה של דיני הממונות מתלבטים בה לא מעט. לעומתה נראית הבעיה השנייה
 שהצגתי לעיל, בעיית היחס בין פרק א׳ לפרק ב׳ של החוק, באקדמית בלבד. אך עלי

 להודות שהיא מטרידה אותי.
 המחברת משיבה עליה באומרה (בעמ׳ 8) :
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 ״בעוד פרק א׳ לחוק דן בהצהרות הרצין, דן פרק ב׳ ברצון הפנימי ובסתירה
 העשויה להיווצר בין הרצון ובין הצהרתו״.

 ושוב, בעמ׳ 15 :

. ההנחה האמפירית ביסוד .  ״פרק א׳ של חוק החוזים מגלם את מבחן ההצהרה.
.״. .  פרק א׳ היא כי קיימת זהות בין הרצון הפנימי והצהרת הרצון החיצונית.

 ועוד, בעמ׳ 16 :

 ״הוראות פרק א׳, המעדיפות את ההצהרה החיצונית של צד־בכוח לקשר החוזי
״. . . ה.  על פני רצונו הפנימי של צד כז

 ובפירוש שלה לכריתת החוזה* בעמי 44, היא חוזרת אל עיקר הנושא ושואלת:

י התשתית האידיאולוגית של פרק א׳ לחוק החוזים? האם די בהצהרות ה מ . . .  ״
 רצון חופפות כדי שייברת חוזה, או שמא נדרש רצון פנימי־הדדי שקיבל ביטוי

 חיצוני מסוים כדי להכיר בקיום חוזה ?״

 אני לא הייתי מקבל את ההבחנה בין הרצון הפנימי ובין הרצון המוצהר. כשאדם
 קונה פנינים בחשבו בטעות שהן אמיתיות בעוד שהן מלאכותיות ומצהיר על גמירת
 דעתו להציע קנייה של אותן פנינים — או לקבל את הצעת המכירה של המוכר _ אין
 כאן שני רצונות, אחד פנימי ואחד מוצהר, אלא רק רצון אחד, והוא להעביר את
 הפנינים האלה לאחר. אך השאלה היא אם יש כאן חפיפה של גמירת דעתו של המוכר
 עם גמירת דעתו של הקונה. כסבור הייתי שהסעיפים 2 ו־5 לחוק החוזים דורשים
 חפיפה לא רק של ההצהרות אלא גם של גמירת הדעת, וכיצד נקשר חוזה אם גמירת

 הדעת של צד אחד אינה חופפת את גמירת דעתו של השני ?
 המחברת אינה מתעלמת מנקודה זו ואומרת בעמי 97, בסכמה את הסבריה שבעמי 93 :

 ״כפייה הגורמת לכך שקורבנה פועל בעל כורחו ויבטל לחלוטין את רצונו מפני
 כוח עדיף המופעל עליו, אינה כפייה בגדר סעיף 17, ועם קיומה לא נכרת כלל

 חוזה״.

 וגם בעמי 38, בסוגיית הטעות ההדדית, היא כותבת:

. לא נכרת חוזה ואין אנו מגיעים .  ״בהעדר הצעה וקיבול חופפים ומתאימים.
 כלל להוראות סעיף 14, שתנאי ראשון להפעלתו הוא קיום חוזה״.

 אבל ניתוח של הרעיון הזה, בהיקפו הכללי והעקרוני, לא מצאתי.
 לפיכך נשארת השאלה כיצד נכרת חוזה תקף, אם כי ניתן לביטול, כשצד התקשר
 בו עקב טעות, הטעיה, כפייה או עושק ? כלום גורמים אלה אינם מונעים מראש התהוות

 של חוזה ?

 אני הייתי חושב שבעניין הנ״ל של הפנינים וכן במקרים של הטעיה, כפייה ועושק

 4 ראה: גבריאלה שלו, פריתת חוזה (פירוש לחוקי החוזים, בעריכת פרופ׳ ג׳ טדסקי, ירושלים,
.(1981 
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 אמנם נכרת חוזה, מפני ששני הצדדים גמרו בדעתם להתקשר בחוזה המכר, אלא שהיה
 פגם בכריתת החוזה (כלשון הכותרת של פרק ב׳) והפגם מקנה זכות לבטל את החוזה.
 בדרך זו נפתרת הסתירה הקיימת לכאורה בין שני הפרקים הראשונים לחוק החוזים.
 נדמה לי, שבזה כיוונתי לדעת המחברת; אולי תרצה להרחיב הסבריה במהדורה

 הבאה של חיבורה.
 הוא אשר אמרתי לעיל: קומנטאר שיש בו תשובות על שאלות כה רבות, ובו בזמן

 הוא ממריץ להרהר בשאלות נוספות לא מעטות — תענוג.
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 ש״ז פלד: דיני ההסגרה*

 מאת

ה שחור״לנדאו  דייר חו

 ההסגרה היא בין הנושאים המשפטיים שלא ירדו מן הכותרות במשך שלושים השנים
 האחרונות. התפשטות הפשע בעולם, ריבוי מעשי הטירור ופשעים ״פוליטיים״, בעיית
 המקלט לפליטים בניגוד למקלט לעבריינים וכיו״ב, היוו מוקד ומבחן למוסד ההסגרה,

 שהוא עתיק יומין וסימוכין לו מצויים כבר בתנ״ך.
 אין ספק, שנושא נכבד זה חיכה לחיבור יסודי ומקיף מאז קום מדינת ישראל. העיתוי
 של פרסום הספר על ״דיני ההסגרה״ אף הוא מוצדק לאור השינוי העקרוני בתפיסה
 הישראלית שחל ב־1978, כפי שהוא משתקף בחוק לתיקון דיני עבירות חוץ, תשל״ח—

 1978, שבא לתקן את חוק ההסגרה, תשי״ד—1954.
 עם תיקון החוק נטשה ישראל את המחנה האנגלו־אמריקני שהשתייכה אליו ועברה
 לשיטה הקונטיננטלית. המשפט הפלילי האנגלו־אמריקני הוא טריטוריאלי בעיקרו
common^ ולבתי המשפט אין בדרך כלל סמכות להעניש על עבירות־חוץ. במדינות 
 law נודעת עדיפות לשפיטה ^Locus delicti commissi. לפיכך נוטים במדינות אלה
 להסגיר עבריינים, המבוקשים בשל עבירות שעברו בחוץ לארץ. לעומת זאת, המשפט
 הקונטיננטלי אינו טריטוריאלי בעיקרו ולבתי המשפט יש סמכות שפיטה על עבירות־

 חוץ.
 ההסגרה היא רק תחליף לענישה, כי העבריין יכול, במקרים אחדים, לתת את הדין
 גם במדינה המבוקשת. כאמור, ישראל נטשה את חוג המדינות המסגירות את אזרחיהן,

 שאליו השתייכה מאז הקמתה, ועברה אל חוג המדינות שבהן קיים סייג האזרחות.
 מרשימת החיבורים בעברית שנזכרו בספר, רשימה המופיעה בין הנספחים (בעמ׳
 574), נראה בעליל שאין בישראל משפטן מוסמך יותר מפרופ׳ פלר לחבר חיבור חשוב
 זה. מחצית הספר, המכיל 590 עמודים ומחולק ל־19 פרקים (מלבד הנספחים), מוקדשת
 לכללים מהותיים ומחציתו השנייה דנה בכללים דיוניים ובבעיות נלוות. הספר מצויד
 ב״תוכן עניינים מקוצר״ וב״תוכן עניינים מפורט״ וכן ב״מפתח עניינים״ וב״מפתחות״,
 המקלים על הקורא למצוא את הסוגיה המעניינת אותו. ראויים לציון מפתח פסקי הדין,
 מפתח האמנות (שישראל צד להן ואחרות) וגם הביבליוגרפיה העשירה, שנכללו בה

 חיבורים בעברית ובלועזית.
de lege המיוחד בחיבור זה הוא, שנושא ההסגרה זוכה לניתוח ולהערכה לא בלבד 

 י נ ו א , ה ואתי ע״ש הרי סאקר ט השו פ ש מ ל ה ו ק י ק י ח ר ק ח מ ן ל ו ה (המכ ר ג ס ה י ה נ י , ד ר  * ש׳׳ז פל
ם. די ם, תש״מ—1980). 590 עמו ת בירושלי י ר ב ע ה ה ט י ס ר  ב
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.de lege ferenda כי אם כולל גם מחקרי השוואה עם מדינות אחרות והצעות ,lata 
 מטרת המחבר היתה, בתחילת המחקר ב־6ד19, לתת תשתית תיאורטית כבסיס לחוק
 הסגרה מתוקן. לפי עדות המחבר עצמו בפתח הספר, ״הדגש יושם, אפוא, על תורת

 המשפט ההםגרתי, כשהמשפט הפוזיטיבי עצמו יהיה אחד מנשואי הבדיקה בלבד״.
 בסקירה קצרה זו אסתפק בתיאור מבנה הספר ואעמוד רק על כמה מן הסוגיות

 החשובות שהתעוררו בפסיקה הישראלית, המונה כתריסר מקרים.
 פרק א׳ פותח במבוא העוסק בתיחום הנושא ומביא רקע כללי קצר ורקע היסטורי
 ישראלי קצר עוד יותר. פרק ב׳ דן במושג ההסגרה עצמו ובהגדרתה. פרק ג׳ מציג
 את חוק ההסגרה הישראלי ומגמתו. פרק ד׳ דן בבסיס הנורמטיבי של ההסגרה בישראל
ך י ל  המעוגן בסעיף 1 של החוק. המחבר נתקל בקשיי הבחנה בין האופי ״הדיוני של ה
ת ההסגרה. הבחנה זו חשובה בעיקר ר י ב  ההסגרה ובין האופי הפלילי, המהותי, של ע
 לצורך קביעת התחולה בזמן של הנורמה ההסגרתית. ואכן בעיה זו חוזרת ועולה גם
 בפרקים אחרים, כגון בעת הדיון בסוגיית הפליליות הכפולה. המחבר מציג את השאלה:
 האם הנורמה ההסגרתית היא דיונית או מהותית, ואחר כך הוא מציג את השאלה
 בצורה שונה: האם הנורמה ההסגרתית היא רטרואקטיבית. יש בכך ערבוביה בין סיבה
 למסובב. אין הנורמה הופכת להיות דיונית באופייה בגלל תחולתה הרטרואקטיבית.
 התחולה למפרע היא תוצאה בלבד של הכלל הגדול ״שהוראות דיוניות, הנוגעות לסדרי

 הדין בלבד, תחולתן למפרע אפילו בפלילים״ 1,
 פרק ה׳ דן בעקרון ההדדיות ביחסי ההסגרה המעוגן בסעיף 2 של החוק. בסימן 3
 של הפרק נדונה בעיית החלופה ״או הסגרה או ענישה״ במבחן ההדדיות. בית המשפט
. בית המשפט  העליון טיפל בסוגיית ההדדיות בצורה מקורית מאוד בעניין פשחוביץ2
ת מ י י ם ק א א ל מ ה ה ק ו פ י ל ס ה ע א ת ב ו י ד ד ה ת ה ש י ר  היה בדעה כי ד
 נ ת ן ה י ת ב ו ה ן ז י ם א ם א ת ג י ל ב ו ל ג ת ו י נ י י נ ת ע ו י ט נ ל ו ו י ו ו ק  א
. בית המשפט סבר, שאכן קיימת הדדיות, אם במדינה המבקשת (שורת) מעמידים ם י  א
 לדין במקום להסגיר אזרחים. ״העדר סמכות הסגרה של אזרח תתקזז בהיווצרות סמכות
 ענישה עליו. ואילו במדינה האחרת — בהעדר סמכות ענישה על האזרח, קמה הסמכות

 להסגירו דוקא״(כדברי המחבר בעמי 97).
 אם כי עניין פפחוביץ מאוזכר בספר מספר פעמים בהקשר אחר, לא צוין שאכן היה
 זה פסק הדין של בית המשפט העליון שסיפק את הפרשנות הליברלית לעקרון ההדדיות.
 למרות ששמייץ אינה מסגירה את אזרחיה, החליט בית המשפט העליון שפםחוביץ,
 אזרח ישראלי, הוא בר־הסגרה לשווייץ ושעקרון ההדדיות אינו נפגע. החלטה זו ניתנה
 כמובן לפני תיקון החוק בשנת 1978, אך עקרון ההדדיות לא שונה עקב התיקון ופרשנות

 בית המשפט העליון היא בחזקת תקדים מחייב.
 פרק ו׳ מטפל בהיקף ההסגרה ratione personae ודן בתיקון לחוק, לפיו לא יוסגר
 אזרח ישראלי אלא בשל עבירה שעבר לפגי שהיה לאזרח ישראלי. הצעת תיקון החוק
 לא הבחינה בין עבירה שביצועה קדם לקבלת האזרחות לעבירה שבוצעה לאחר היות
 המבוקש לאזרח. לפי ההצעה יכול היה עבריין יהודי לבצע עבירה בחוץ לארץ ולהשתמש

 1 ראה ע״פ 557/71 הקשטטר נ׳ מ׳׳י, ם״ד כו(1< 245,241.
 2 ע״פ 308/75 פסחוכיץ נ׳ מ״י, פ״ד לא(2 ) 449.
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 בישראל כבארץ מקלט באמצעות חוק השבות, המאפשר לקבל במהירות אזרחות ישר־
 אלית«. הוראה כגון זו היתד! עלולה להפוך את ישראל לגן־עדן לעבריינים, שהיו זוכים
 בחיסון מפני הסגרה. ברם, הוראה זו שונתה ברגע האחרון בנוסח הסופי של החוק.
 החוק המתוקן מסייג אזרחים ישראלים, אך מאפשר הסגרת אזרח ישראלי בשל עבירה
 שעבר לפני שהיה לאזרח ישראלי. אם כי הדבר אינו קל מבחינת סדרי הדין ודיני
 ראיות, התיקון מאפשר היום להעמיד ישראלי לדין בישראל גם בשל עבירה שביצע
 בחוץ לארץ. (בעבר המזה סמכות זו מוגבלת ביותר.) החידוש הזה מאפשר לקיים את

.aut dedere aut puniré 4 החלופה 
 המחבר מקדם בברכה את תיקון החוק, שכן דעתו לא היתד, נוחה מן האפשרות
 הפוטנציאלית שהיתה טמונה בחוק המקורי להסגיר ישראלים. ברם, הוא מביע את צערו
 על התוספת בדבר עיתוי האזרחות. לדעת המחבר, אין להסגיר אזרח גם אם בעת

 ביצוע העבירה עדיין לא היה אזרח ישראלי(שם, עמ׳ 123).
 פרק ז׳ דן בהיקף ההסגרה ratione materiae. זהו הפרק הגדול ביותר בספר (90
 עמודים), והוא עוסק בעבירות ההסגרה וסוקר את הסייגים והחריגים. סוגיית הפליליות
 הכפולה נדונה בהרחבה ומודגמת בעזרת ״פרשת אבו־דאוד״ בצורה היפותיטית. דעתו
 של המחבר אינה נוחה מן הקביעה (obiter) של בית המשפט העליון בעניין הקשמטד
 שהוזכר לעיל, לפיה יש להבין את כלל ההדדיות וכלל הפליליות הכפולה המעוגן בסעיף
ה היתד. בגדר ע ו צ י ת ב ע ש  2(2) לחוק ההסגרה כאילו מדובר בעבירה אשר ב
ת ע ש  עבירה פלילית לפי חוקי המדינה המבקשת ואשר, אילו נעברה בישראל, היתה ב
ה עבירת הסגרה. לאור הכלל של אי־רטרואקטיביות של חוקים פליליים, כלל ע ו צ י  ב
 המושרש במסורת המשפטית של מדינות נאורות, לא היה בידי בית המשפט העליון
 לפרש את הסעיף 2(2) של החוק בצורה אחרת, כאן אין מדובר בסדרי הדיון בענייני
 הסגרה כי אם בהגדרת העבירה עצמה. העיתוי (כמו בשאלת האזרחות של העבריין)
, ולא שעת תחולת הליך ההסגרה. אם העבירה, ה ר י ב ע ע ה ו צ י ת ב ע  הוא ש
 שבגינה מבוקש העבריין, לא היתה בגדר עבירה פלילית בישראל בשעת ביצועה,

.  בוודאי אין הוא בר־הסגרה 6
 סעיף 2(2) טומן בחובו את החריג הקלאסי החשוב ביותר להסגרה והוא — שאין
 להסגיר על עבירה בעלת אופי מדיני. החוק הישראלי איבו מגדיר מהי ״עבירה בעלת
 אופי מדיני״ וכנראה שגם לא התעוררה בישראל בעיה קונקרטית לגבי התחולה של
 החריג הנ״ל. כפי שמציין המחבר, דיו רב נשפך תוך־כדי ניסיון להבהיר את המושג
 ״עבירה מדינית״. הגישה הבינלאומית לעבירות פוליטיות השתנתה במרוצת השנים
 והנטייה כיום היא לצמצם את החריג ככל האפשר במגמה להגביר את המלחמה בטירור
 (ראה האמנה האירופית לדיכוי הטירור מיום 10 בנובמבר 1976, סעיף 1), או לבטל
 את הסייג לגמרי במקרה של פשעים כמו השמדת־עם (ראה האמנה לדיכוי הפשע
 השמדת־עם, 1948, סעיף 7(1)), פירטיות אווירית (ראה אמנת טוקיו, 1963, ואמנת

 האג, 1970) ועבירות חמורות נגד אמנות ג׳נבה, 1949, להגבת קרבנות מלחמה ועוד.

 3 על סמיכות הפרשיות בין חוק השבות לחוק ההסגרה ראה: ח׳ שחור־לנדאו, ״על ההסגרה״,
 הפרקליט (אוקטובר 1954) 360.

א הועמד לדין בישראל. א הוסגר לשווייץ ואף ל  4 יש לציין, שפסחוביץ ל
 5 השווה: ע״פ 131/67 קמיאר נ׳ מ״י, פ״ד כב(2) 85.
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 בפרק ח׳ דן המחבר בהשלכת הכלל שאין להעמיד אדם לדין פעמיים על אותה עבירה
 (non bis in idem) על ההסגרה (סעיף 8(1) לחוק).

 פרק ט׳ מוקדש לדיון יסודי ומפורט בעקרון הייחודיות, לפיו ההסגרה מוגבלת אך
 ורק לעבירה שעליה הוסגר המבוקש. סעיף 17 לחוק בא להגן על הפרט מפני העמדה
 לדין או ענישה על עבירה אחרת מזו אשר בגינה הוסגר. המחבר סבור, שסייג הייחודיות
conditio sine qua הוא בחזקת נורמה של המשפט הבינלאומי המנהגי. לדעתו ״הוא 
 non ביחסי הסגרה ללא כל צורך במעמד מפורש או נוסף במשפט החרות, לא במישור
 הלאומי ולא במישור הבינלאומי״ (שם, עמי 302). אם הדברים פשוטים כל־כך, בוודאי
 ישתומם הקורא לגלות שהמחבר מקדיש כ־60 עמודים לדיון בסייג הייחודיות ובאופנים

 השוגים להבטחתו.
 בית המשפט העליון נתקל בעקרון הייחודיות, או, ליתר דיוק, בהעדרו, בעניין קוואן

 הקושי במקרה זה התעורר לא עקב תוכנו של העיקרון או היקפו, אלא כשאלה טרומית:
 מהו המצב המשפטי כאשר הסכם בין ישראל ובין המדינה המבקשת (במקרה הנדון:
 דרום־אפריקה) אינו מתנה את ההסגרה בכיבוד ייחודיות העבירה ? האם שתיקת ההסכם
 בנקודה זו עלולה לסכל את ההסגרה בהיותה עומדת בסתירה עם סעיף 17 לחוק ההסגרה
ם עם המדינה כ ס ה י ה ל פ ח ע ט ב ו ם ה א א ל  הקובע: ״לא יוסגר מבוקש א
 המבקשת שהוא לא ייעצר, לא יועמד לדין ולא ייענש באותה מדינה על עבירה אחרת
 שעבר לפני הסגרתו״ י בית המשפט העליון קיבל את ערעורו של קוואן וביטל את
 החלטת בית המשפט המחוזי, שבה הוכרז המבוקש כבר־הסגרה, מאחר שביחסי ההסגרה
 בין ישראל ובין דרום־אפריקה (בניגוד להסכמים אחרים שישראל צד להם) סייג

.  הייחודיות אינו מובטח על־פי ההסכם, כנדרש על־פי הסעיף 17 לחוק 7
 פירושו הדווקני של בית המשפט העליון עורר את ביקורתו של המחבר (ראה בעיקר
 בעמ׳ 340). לדעתו היה על בית המשפט להיעתר לבקשת ההסגרה בעניין קוואן ולהשלים
 בעצמו את הסכם ההסגרה בסייג הייחודיות, כנורמה של המשפט הבינלאומי המנהגי.
 מבלי להיכנס בעובי הקורה של שאלת המקורות במשפט הבינלאומי ולהירארכיד.
 שביניהם, אין ספק שנורמה חוזית ספציפית דוחה נורמה מנהגית כללית. כאשר ההסגרה
 מבוססת על הסכם, ההסכם עדיף על כללי הנוהג. כאשר, בנוסף לכך, ההסכם הוא
 conditio sine qua non על־פי החוק הלאומי, הרי שמקור הכלל הוא שילוב של החוק

 והאמנה 8 גם יחד.
 במקרה הנוכחי, אילו אימץ סעיף 17 של חוק ההסגרה את הנוסח הישן של סעיף
 7(ב) לפקודה המנדטורית, לפיו סייג הייחודיות יכול היה להיות מובטח גם בצורה אחרת
, לא היה מקום לפרשנות המוקנית של בית המשפט העליון.  מאשר בהסכם ההסגרה 9

ואן נ׳ מ׳*, פ״ד כט(1) 589.  6 ע״פ 437/74 קו
ן ן ישראל ובי ם בי כ ס ה ן הוואן, הושלם ה י י ן בענ ק הרי ס ר פ ח א י 1976, שבתיים ל א מ ק ב  ד ר
ת הדיון. ע ד ב י ר מ ב ד א בעשה ה ע ל ו ד ר מ א ברו ת. ל גרו ף אי לו ת חי ו ע צ מ א ה ב ק י ר פ א ־ ם ו ר  ד

ה 22. ר ע ם בעמ׳ 303, ה ן המצלסטי י ׳ י׳ דיגשטי פ י פרו ר ב ה גם ד א  8 ר
"7(b) A fugitive cr imina l shall not be surrendered to a foreign state unless 9 

provis ion is m a d e by the law of the state, o r by arrangement that the c r imina l 

shal l not be detained or t r i e d . . . fo r any offence committed pr io r to his 

.surrender other than the extradition cr ime . . . " 
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״ (ועל־פיו בלבד) ם כ ס ה י ה ל פ ע  אך מאחר שסעיף 17 מתנה את קיום הסייג ״
 וההסכם אינו מבטיח את הסייג, הרי שנבצר מבית המשפט העליון לסטות מהוראות
 סעיף 17 או להשלים את ״הלאקונה״ (שנוצרה בשוגג או במזיד) בהסכם הבינלאומי
 בין ישראל לדרום־אפריקה. ייתכן, שאין מקום לדברי הביקורת החריפים של המחבר

 על פרשנות בית המשפט העליון בנקודה זו.
 הפרקים י׳ ואילך דנים בהיבטים דיוניים, בראיות, בשלבי ביצוע ההסגרה ובנושאים

 נלווים.
 הספר דיני ההפגרוז הוא מעיין שופע של ידיעות ומעיד על בקיאותו הגדולה של
 המחבר בנושא זה ועל עבודת המחקר היסודית שעליה הוא מבוסס. אין ספק שספר זה
 יהיה לעזר רב למחוקק, למשפטן ולעורך הדין. לעומת זאת, הוא עלול להטיל מבוכה

 ואימה על התלמיד המתחיל את דרכו בעולם המשפט.
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