
 שמירה על מידתיות גענישה:
 סוגיה חוקתית או פלילית

 מאת

1 אי  רות קנ

 שמירה על מידתיות בין חומרת העבירה ובץ חומרת העונש נחשבת
 לעקרון בינלאומי בסיסי. עקרון זה מוצא את ביטויו במסמכים חוקתיים
 כמו גם בחקיקה פלילית. הוראות חוקתיות אוסרות ענישה החורגת
 מהעונש המידתי, בעוד שחקיקה פלילית חרשת ענישה מידתית. ההוראות
ל זכויות האדם והן מבטאות דרישות בסיסיות  החוקתיות עוסקות בשמירה ע
 של צדק. ההוראות שבחקיקה הפלילית הן חלק ממדיניות הענישה, והן
ל שניתנת חשיבות רבה יותר לשיקול הגמולי כ  תהיינה קפדניות יותר כ
 בענישה. המאמר דן במשמעות של עקרון המידתיות בענישה ובוחן את
 ההבדלים בין הוראות חוקתיות להוראות שבחקיקה פלילית. הבדלים אלה
 מתאימים למקורות השונים ולתפקיד השונה של ההוראות. בהמשך נדונים
 סעיפים חוקתיים וסעיפים פליליים הדנים בענישה במספר שיטות
 משפטיות. המסקנה של דיון זה היא שרק שילוב של הוראות חוקתיות

 והוראות פליליות יביא לשמירה על מידתיות בענישה.
 מבוא. א. דרישת המידתיות בענישה: מקורותיה ומשמעותה. 1. המקורות
 לדרישת המידתיות בענישה; 2. משמעות הדרישה למידתיות; 3. ההבחנה
 בין הוראות חוקתיות להוראות של המשפט הפלילי; ב. הוראות בדבר הצורך
 במידתיות בין חומרת העבידה לחומרת העונש. 1. הוראות חוקתיות; 2. הוראות

 במשפט הפלילי; ג. סיום ומסקנות.

 נוסח מוקדם של הדברים הוצג בסמינר הסגל של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת
 בר־אילן. תודתי למשתתפים על הערותיהם, ובמיוחד לאהרן אנקר, ליצחק בנבג׳י, לשחר
international Society ליפשיץ ולקרן שפירא־אטינגר. הדברים הוצגו גם בכנס ה־18 של ה־ 
 for the Reform of Criminal Law שהתקיים באוגוסט 2004 במונטריאל. תודה מיוחדת
 לחברי מערכת משפטים, ובמיוחד לעמית פונדיק, על הערותיהם ועל מלאכת עריכה

 משובחת.

147 



 רות קנאי משפטים לה תשס׳יה

 מבוא

 מידתיוו*

 "מידתיות״ משמעותה שמירה על יחס ראוי בין שני יסודות. המונח ״מידתיות"
 אינו קשור בהכרח לענישה, והוא אינו מלמד דבר על היסודות שעל היחס ביניהם
 הוא שומר: הוא משמש אך לציון היחס ביניהם. בתחום הענישה, שבגדרו ייערך
 הדיון שלהלן, אפשר לדבר על מידתיות בין יסודות שונים - כגון היחס בין
 הסיכון הנשקף מהעבריין לבין משך המאסר שנגזר עליו;2 אולם הדיון יתמקד
 בעיקר במידתיות שבין חומרת העבירה לחומרת העונש. במסגרת זו יידונו
 המשמעות וההיקף של דרישה זו, תוך הבחנה בין הוראות חוקתיות להוראות

 שבמשפט הפלילי.

 ענישה
 הענישה היא נושא רחב־היקף ובעל היבטים פילוסופיים, משפטיים, קרימינולוגיים
 וסוציולוגיים. לצורך דיוננו - המתמקד במידת העונש - ניגע בקצרה בכמה מהם.
 שאלה בסיסית אחת הנוגעת לענישה היא ההצדקה העקרונית לענישה (״מדוע
 בכלל מענישים״); שאלה אחרת היא מה המטרות של הענישה בעבירות מסוימות
 ולעבריינים מסוימים.3 אשר לשאלה הראשונה, העקרונית, קיימת הבחנה קלאסית
 בין הצדקות תועלתניות למוסד הענישה להצדקות דאונטולוגיות, ובעת האחרונה
 התפתחו גם גישות ששילבו בין שתי ההצדקות וסללו דרכים חדשות להצדקת
 הענישה.4 אשר לשאלה השנייה - מטרות הענישה - מקובל להזכיר ארבע מטרות

 2 ניתן לחשוב בם על מידתיות בין אובייקטים אחרים: אפשר, למשל, לדבר על ההשוואה
 בין חומרת העונש לבין הנזק שרוצים למנוע בעבריינות נוספת. השוואה זו מתאימה
 לגישה תועלתנית בענישה. באופן שונה במקצת ניתן לדבר על מידתיות בין חומרת
 העונש לבין התועלת של העבריין מהעבירה. בנטהם סבור שכדי להרתיע הסבל מהעונש
"The punishment must be more an object of dread than :צריך לעלות על הרווח שבעבירה 
the offence is an object of desire." Jeremy Bentham, The Theory of Legislation 325 
 (Kegan Paul, Trench & Trubner «15., 1931). לפרופורציונליות הנדרשת לפי בנטהם ראו
 רות קנאי, ״היחס בין מטרות הענישה ושיקולי הענישה לשיקול הדעת של השופט בקביעת
 העונש״, מחקרי משפטי 39, 73 (תשנ״ג). השאלה מה הם האובייקטים להשוואה תלויה

 בתורת הענישה: לפי תכלית הענישה נקבע את האובייקטים של המידהיות המתבקשת.
Herbert L. A. Hart, Punishment and Responsibiüty 3 הבחנה זו פותחה על ידי הארט; ראו 

Proportionality in the Philosophy of", Andrew von Hirsch :ן ראו ב 3 - 1 3 ) 1968 . ) 
. I s r . L . Rev25 " ' , 1 9 9 1 (549. Punishment; From 'Why Punish' to "How M u c h ) 

 4 הכתיבה על נושא זה רבה מאוד, ולכן אסתפק בציון מספר קטן של מקורות. דיון נרחב
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 מרכזיות: שיקום, הרתעה, מניעה וגמול.5 גם כאן קיימת חלוקה בסיסית בין
 מטרות תועלתניות למטרה הדאונטולוגית של הגמול, וגם כאן התפתחו מטרות
 נוספות על אלו הקלאסיות ועמן תורות החוצות את הקווים ורואות את הגמול

 כמטרה בעלת ערך תועלתני.6
 לכל שיטת משפט יש מדיניות ענישה שעל פיה המחוקק והשופטים קובעים
 את העונשים ואת מידתם. לעתים זוהי מדיניות מוצהרת וברורה, בעלת ביטוי
 מפורש בחוק, ולעתים יש ללמוד אותה מניתוח החקיקה והפסיקה.7 מדיניות
 הענישה משתנה משיטה לשיטה ומעת לעת באותה שיטה. במהלך המאה ה־20,
 למשל, ניתן לציין שתי תנודות גדולות: בראשיתה של המאה נצפתה פריחה של
 שיקולי שיקום בענישה, וברבע האחרון של המאה שגשגו שיקולי הגמול.8 בשנים
 האחרונות אנו עדים לכוחו ההולך וגובר של השיקול המניעתי, שעיקרו הגנה על

 הציבור באמצעות כליאה ממושכת של עבריינים המועדים לעבירות חמורות.

־ 25 ו ב מ ס ר ו ת פ ו א צ ר ה ת 1988 ה נ ש ה ב ש י נ ע ק ב ד ל צ י ע מ ו א ל נ י ס ב נ כ ך ב ר ע ה נ ל ת א ו ל א ש  ב

Jsr. L . Rev. 281 etc. (1991) 
David Wood, "Retribution, Crime Reduction and the ו א ם ר כ ס מ ח ו ת נ ר מ מ א מ  ל

Justification of Punishment," 22 Oxford J. Leg. St. 301 (2002) 
Samuel J. M . Donnelly, "The Goals of Criminal ו א ר ר ת ו ת י ו י נ ש ד ת ח ו ק ד צ ה ם ב י נ ו י ד  ל

Punishment: A Rawlsian Theory (Ultimately Grounded in Multiple Views Concerned 
Lucia Zedner, ו א ן ר  with Human Dignity)," 41 Syracuse L Rev. 741 (1990). כ

;"Reparation and Retribution: Are They Reconcilable?," 57 Mod. L . Rev. 228 (1994) 
Michael Smith, "What Future for 'Public Safety' and 'Restorative Justice' in a System of 
Community Penalties?," in Community Penalties: Changes and Challenges 200 

.(Anthony Bottoms, Loraine Gelsthorpe & Sue Rex eds., 2001) 

א ר ו י ה ג מ ל ה (תשמ״א); ש י ת ו נ ו ר ק ע ה ו י כ ר : ד ת י ל י ל פ , הענישה ה ק ז ב ב ק ע ו י א ת ר י ל ל ה כ ר י ק ס  5 ל

ה 2 ר ע , ה י א נ ם ק ו ג א ה (תש״ן). ר י ג ו ל ו נ פ ם: מבוא ל נשי עו ת ו ו ר י ב , ע ט י ב ל ש א י ר ב ג ם ו ה ו  ש

, ״ ן ו י ל ע ט ה פ ש מ ה ־ ת י ת ב ק י ס פ ץ ב ד ה ־ ר ז ת ג ע י ב ק ת ל ו י ח נ ה " , י א נ ת ק ו י 41; ר מ ע , ב ל י ע  ל

d2(97) ן כ Joshua Dressier, Understanding Cתשנ״ח, ו r i m i n a l Law 7-17 ד  משפטים כ
.ed.,1995) 

Nw. U. L91 " , ל ש מ , ל ו א Paul H. Robinson & John M. Darley, "The Utility of D., ר e s e r t 6 
.Rev. 453 (1997) 

ת ע א ו ב ק י ל ו א ם ר ה א ל א ש ן ב ו י ד ם ה ו ג א ; ר ל י ע ה 4 ל ר ע , ה י א נ , ק ל ש מ , ל ו א ל ר א ר ש י  7 ב

ש נ ו ע ת ה ע י ב ק ט ב פ ו ש ת של ה ע ד ל ה ו ק י ת ש י י נ ב ה , ״ י א נ ת ק ו ל ר צ ק א ו ח ה ב ש י נ ע י ה ל ו ק י  ש

. ו 147, 154-151 (תשנ״ט) , מחקרי משפט ט ״ ג ר ב ד ל ו ת ג ד ע ח ו ו ת ד ו ב ק ע  ב

The Changing Purposes of Criminal" ו א ו ר ל ל ם ה י כ ל ה מ  Albert W. Alschuler, 8לתיאור ה
Punishment: A Retrospective on the Past Century and Some Thoughts about the Next," 
American Law Institute, Model Penal Code: ם ו ג א . ר V . Chi. L Rev 7 0 . 1 (2003) 
י ל י ל פ ק ה ו ח ן ה ו ק י ת ו ל י ת ו ע צ ה ב ה ו ח ז ״ ו ד ן ב ו ד ך נ ש מ ה  Sentencing, Report (2003). ב

. ו י ה ם ש י כ פ ה מ ת ה ו ב ק ע ה ב מ ג ו ד  ל
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 מידתיותגעגישה
 הדרישה לשמירה על מידתיות בין חומרת העבירה לחומרת העונש מהווה כיום
 עיקרון בסיסי בענישה. דרישה זו קיימת בכל שיטות המשפט המערביות;9 היא
 מופיעה גם במסמכים בינלאומיים, ומכאן שניתן לראותה כאחד הסטנדרטים
 הבינלאומיים בענישה.10 נציין, כי הדרישה לשמירה על מידתיות בענישה חזרה

 כעיקרון יסודי בכל הרפורמות שנעשו בתחום הענישה בסוף המאה ה־20.״
 במאמר זה שני חלקים. בחלקו הראשון נדון במהותה של דרישת המידתיות,
 במקורותיה ובהיבטיה השונים. בחלק זה נבחין בין הוראות חוקתיות להוראות שהן
 חלק מהמשפט הפלילי, ונבדוק את המשמעויות של הבחנה זו. בחלקו השני של
 המאמר נבסס את ההבחנה האמורה באמצעות ניתוח של הוראות העוסקות

 במידתיות בשיטות משפט שונות.
 לסיום נציג את המסקנות העולות מהמחקר, והמרכזית שבהן היא שהוראות
 חוקתיות אינן מבטיחות שמירה על מידתיות בענישה. שיטת משפט המבקשת
 לשמור על מידתיות בין חומרת העבירה לחומרת העונש חייבת לקבוע הוראות
 מתאימות בחקיקה הפלילית. הוראות חוקתיות מבטיחות מידה מסוימת של
 מידתיות, והן נחוצות כדי להגביל את מדיניות הענישה - אולם בסופו של דבר,
 הגנה אמיתית על מידתיות הענישה טעונה שילוב של הוראות חוקתיות ושל

 הוראות בחקיקה פלילית.

ות בענישה: מקורותיה ומשמעותה  א. דרישת המידתי

 1. המקורות לדרישת המידתיות בענישה
 הדרישה לשמירה על מידתיות בענישה מצויה במסמכים בינלאומיים, בחוקות,
 בחוקי יסוד, בחקיקה פלילית, ואף בהנחיות (guidelines) ובפסיקה. ראוי להבחין
 בין ההוראות שבמסמכים בינלאומיים, בחוקות ובחוקי יסוד (להלן: ״הוראות

in" ראוRichard S. Frase, "Comparative Perspectives on Sentencing Policy and R e s e a r c h , 9 
Sentencing and Sanctions in Western Countries 259, 261 (Michael Tonry & Richard 
 (Frase eds., 2001. אולם, כפי שנראה, המשמעות וההיקף של הדרישה משתנים משיטה

 לשיטה.
international", Leena Kurki להלן, וכן ( א ) 1 1  .ראו הדיון במסמכים בינלאומיים בפרק ב 0
," in Sentencing and Sanctions in WesternStandards for Sentencing and Punishment 

 Countries, שם, בעמי 331.
in Sentencing and" , כך, למשל ,Andrew von Hirsch, "The Project of Sentencing R e f o r m 1 1 

 Sanctions in Western Countries, הערה 8 לעיל, בעמי 405, 415.
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 חוקתיות") לבין הוראות שהן חלק מהמשפט הפלילי. ההוראות החוקתיות אוסרות
 להטיל עונש שאינו מידתי כחלק מההגנה על זכויות האדם, והן נשענות על
 עקרונות של צדק והגינות, ואילו הוראות שהן חלק מהמשפט הפלילי דורשות
 שמירה על עונש מידתי כחלק ממדיניות של ענישה. ההבדל בין ההוראות
 החוקתיות להוראות שבחוק הפלילי מוצא את ביטויו גם בניסוחן של ההוראות:
 ההוראות החוקתיות אוסרות עונש שאינו מידתי; ההוראות שבחוק הפלילי דורשות
 עונש מידתי. זוהי דוגמה למבנה ההיררכי של המשפט: ההוראות החוקתיות
 קובעות עקרונות של זכויות אדם, וברור שיש לשמור על דרישת המידתיות
 המצויה בהן. נוסף עליהן ייתכנו דרישות אחרות ביחס למידתיות הענישה, ואלה
 יופיעו בהוראות שבחוק הפלילי. היקפן של ההוראות הפליליות תלוי במדיניות
 הענישה של השיטה:12 ככל שמשקלם של שיקולי הגמול בקביעת העונש כבד

 יותר, הדרישה למידתיות תהיה קפדנית יותר.

 (א) דרישת המידתיות כהוראה חוקמ>ת

 המידתיות בין חומרת העבירה לחומרת העונש היא תנאי בסיסי לשמירה על
 זכויות האדם: כל אדם זכאי לכך שהעונש שיוטל עליו לא יעלה על המגיע לו.
 העבריינים הם חלק מהחברה, וגם הם זכאים להגנה על זכויות האדם שלהם.
 יודגש, כי האמור לעיל אינו מבטא מדיניות ענישה אלא עקרונות בסיסים של

 צדק.13
 דרישת המידתיות נשענת על תאוריות בסיסיות בדבר כבוד האדם והיקף
 הסמכויות של החברה והמדינה. מאחר שענישה שאינה מידתית פוגעת בזכויות
 האדם, היא טעונה הצדקה מיוחדת. ענישה שאינה מידתית ונועדה להשיג מטרות
 כגון הרתעה כללית היא בעצם שימוש בעבריין כאמצעי להשגת מטרות חברתיות,
 המהווה פגיעה בלתי־מוצדקת בזכויותיו.14 מידתיות המתבססת על שיקולי צדק

 12 ייתכן שיש מקום לדירוג נוסף; כך, למשל, אפשר לדרג בין הודאה בחוקת ארצות־הברית
 להוראה בחוקת המדינה: ראו העדה 136 להלן.

 13 מחקרים רבים מראים שהציבור רואה בהתאמת חומרת העונש לחומרת העבירה שיקול
Public Opinion and Sentencing Policy", ,",Julian V. R o b e r t s ל ש מ  בסיסי וראשוני. ראו, ל

18, 29 (Michael Tonry & Sue Rexin Reform and Punishment: The Future of Sentencing 
.eds., 2002) 

Anthony 14 על הקשר בין הגינות וזכויות האדם ובין דרישת המידתיות ראו סיכומו של 
, "The Philosophy and Politics of Punishment and Sentencing," in The PoliticsBottoms 

. בוטומס מצא C h r i s Clarkson & Rod Morgan eds(, .of Sentencing Reform 17, 19-23 1995) 
 שההתפתחות של הגישה הגמולית נובעת מהכרה בזכויות האדם של העבריין.
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 והגינות היא עיקרון המגביל את הענישה ללא קשר למטרות הענישה; זוהי
 מידתיות המשקפת ״את דרישות מושג הצדק של הציבור ותודעתו המוסרית

 והמשפטית״.15

 (כ) דרישת המידתיות כנורמה של הדין מפלילי

 הוראות הנוגעות למידתיות המעוגנות בדין הפלילי מבטאות את מטרות הענישה
 ואת שיקולי הענישה של השיטה המשפטית. לפיכך, היקפה של דרישת המידתיות

 בהוראות אלה תלוי במדיניות הענישה של השיטה.

 מדיניות ענישה גמולית

 הלימה בין חומרת העבירה - הכוללת את הנזק ואת האשמה - לבין חומרת
 העונש היא מרכיב מרכזי במודל הענישה של just desert . מודל זה התפתח

 בשנות ה־70 של המאה ה־20, כפי שהסביר פון־הירש:

The primary basis for deciding quanta of punishments, under 
this theory, is the "principle of proportionality...16 

 להלן נציג את מדיניות הענישה הגמולית באמצעות תורתו של פון־הירש, אך
 הדברים יפים, בשינויים מסוימים, גם לגישות גמוליות אחרות.7,

 15 פרופ' פלר ראה בענישה המידתית 1ה״הולמת״, בלשונו) עיקרון יסוד של דיני העונשין.
 אולם, מדבריו ברור שעיקרון זה אינו תלוי במדיניות הענישה. הוא אינו נובע מגישה
 גמולית קנםיאנית אלא הוא עיקרון של צדק. לדבריו, על העונש להיקבע ״גם על פי
 הערכים הרווחים בציבור, תודעתו המוסרית והמשפטית, תפיסותיו בנוגע ליחס בין הרע
 לגמולו, ומושגיו על הצדק". אי־שמירה על המידתיות פוגעת באושיות החברה וגורעת

 מהיותה של המדינה מדינת צדק. ראו ש״ז פלר, יסודות בדיני עונשין א 46-45 (תשמ״ד).
Andrew von Hirsch, "Proportionate Sentences: A Desert Perspective," in Principled 16 
Sentencing: Reading on Theory and Policy 168-172 (Andrew von Hirsch & Andrew 

.Ashworth eds., 2d ed1998 ״ ) 
Joel Feinberg, "The Expressive , 1  כך, כמובן, בגישות אקספרסיביות כמו זו של פיינברג 7
function of Punishment" in Sentencing, 23, 34 (Ed. by Hyman Gross & Andrew von 
Anthony Duff. Punishment, או קומיונקסיביות כמו זו של דאף, ראו Hirsch. 1971) 

. C o m m u n i c a t i o n , and Community 31-43 (2001) 
 אולם, גם בגישות גמוליות המתרכזות בתועלת שהשיג העבריין ביחס לחבריו שומרי החוק
 (unjust benefits) יש חשיבות להלימה בין חומרת העב־־רה (התועלת שהושגה} לחומרת
Criminal Desert, Harm"העונש והתשלום עבור תועלת זו). ראו, למשל ,Michael Davis, 
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 על פי פון־הירש, העונש מבטא את הגינוי שהחברה רוחשת לעבירה.18 גינוי
 זה גובר ככל שהעבירה חמורה יותר, והוא שווה בכל המקרים שחומרת העבירה
 דומה. יוצא אפוא שעל פי המודל הגמולי חומרת העבירה קובעת את מידת הגינוי
 ולכן היא גם קובעת את העונש, ולא רק מציבה גבולות לחומרתו. הדרישה
 למידתיות בין חומרת העונש לחומרת העבירה היא חלק אינהרנטי של המודל:19

2 0.  כאן טמון הייחוד של דרישת ההלימה במודל הגמול,
 חשוב לציין כי גם פון־הירש הדגיש את החשיבות של יחס הוגן לעבריין
 ושמירה על זכויותיו,21 אולם ברור שההלימה במודל הענישה שלו אינה מתבססת

2  רק על צדק והגינות, אלא גם - ובעיקר - על כך שהעונש מבטא גינוי.2
 במערכת משפט שמדיניות הענישה שלה מעורבת (hybrid), המשמעות
 והמגבלות של דרישת המידתיות ישתנו בהתאם לשיקולי הענישה. מערכת ענישה
 מעורבת יכולה להעניק למידתיות משקל שונה בסוגים שונים של עבירות. כך,
 לדוגמה, באנגליה ההלימה היא השיקול המרכזי בענישה, אולם בעבירות מין
2 בעבירות אלו מדיניות  ובעבירות אלימות השיקול המרכזי בענישה הוא מניעה.3
 הענישה אינה גמולית אלא מניעתית, ועל כן אין למידתיות חשיבות מעבר

 לאיסור המצוי, אם בכלל, בהוראות החוקתיות.

.and Fairness," 25 Isr. L . Rev. 524 (1991) 
 18 כך גם על פי הפסיקה בארץ. ראו, למשל, ע״פ 156/80 בנימין נ׳ מדינת ישראל, פ׳׳ד לה(4)

 744, 746, שעל פיו העונש מבטא את הסלידה ושאס הנפש ממעשה העבירה.
 19 פון־הירש פיתח את הדברים בספריו ובמאמריו, ולתורתו נודעת השפעה נרחבת. אסתפק

.Andrew von Hirsch, Censure and Sanctions (1993) :בהבאת מקור אחד 
 20 גם בתורתו של פיינברג, המתרכזת במשמעות האקספרסיבית של העונש - כלומר: במסר
 שהעונש נותן לציבור - יש חשיבות להלימה. הענישה מבטאת את הגינוי החברתי, ולכן
 עליה להלום את העבירה. עבירות חמודות יותר מצריכות גינוי חריף יותר; ראו הערה 16
Andrew von לעיל. לדיון בתורות אקספרסיביות ובמשמעות המידתיות בתורות אלה ראו 

, "Proportionality in the Philosophy of Punishment," in 16 C r i m e and Justice: AHirsch 
Michael Tonry ed(55, 66 Jleview of Research )1992, . 

 21 למשל במאמרו, הערה 11 לעיל, בעמ׳ 406.
 22 למרות שפון־הירש רואה גם בהרתעה מטרה נוספת ומשלימה של הענישה, הוא אינו
 מאפשר החמרה בענישה מטעמי הרתעה, וזאת משום שהחמרה כזו תפגע בהלימה הנדרשת
Andrew von Hirsch, "Punishment, Penance and כדי לבטא נכונה את הגינוי. ראו במיוחד 

.the State ״ Matt Matravers .ed.in Punishment and P o l i t i c a l Theory 69 ( , 1999) 
 23 ראו הדיון במשפט הפלילי האנגלי בפרק ב.2 להלן.
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 מדיניות ענישה של ״גמול מוגגל״

 נבדוק את מעמדה של דרישת המידתיות במדיניות ענישה של גמול מוגבל. בשם
 ״גמול מוגבל״ אני מכנה את גישתו של נורבאל מורים.24 חשיבותה של גישה זו
 נובעת לא רק מהתמיכה שהיא זוכה לה בקרב מלומדים, אלא גם משיטות
 המשפט הנוקטות אותה25 ומאפשרות לנו הצצה על יישומה, ובעיקר מהאפשרות

Model Penal Code.26^ לאימוצה אל 
 מורים קרא לשיטה הגמולית27 שלו "limiting retributivism". הסבר קצר ולא
 ממצה של הגישה הוא שחומרת העבירה קובעת גבול עליון וגבול תחתון לעונש,
 כאשר העונשים שמחוץ לגבולות אינם הולמים, העונש המדויק בתוך הגבולות
 נקבע על פי שיקולי ענישה תועלתניים, וכל עונש המצוי בטווח שבין הגבולות
 הוא עונש ההולם את חומרת העבירה. פרייז הצביע על בך שחלה התפתחות
 בגישה של מורים, ושהטווח בין הגבולות קטן יותר, ולכן כיום יש בתורה זו

 יותר ביטוי לשיקול הגמולי.28
 מדיניות ענישה של גמול מוגבל כוללת מרכיב חשוב נוסף, שפותח על ידי

Norval Morris, Madness and the Criminal 24 נורבאל מורים פיתח שיטה זו בכתביו; ראו 
Norval Morris, The Future of Imprisonment 73, ת פ ס • ב , כך ג L a w 148-149 (1982) 
 (1974)78-80. לכאורה יש לכגות שיטה זו בשם ״גמול כקובע גבולות״ או ״נמול מגביל״.
 אף על פי כן נראה לי שנכון יותר לדבר על מדיניות ענישה של גמול מוגבל. המינוח
 "גמול מוגבל״ מדגיש את המהות הגמולית - גם אם מוגבלת - של מדיניות זו, בעוד
 שמינוח של ״גמול מגביל״ יוצר רושם שהגמול משמש רק כקובע גבולות. ״גמול מוגבל"
 נותן תיאור נכון יותר של השיטה, במיוחד כפי שהתגבשה במשך השנים וכפי שהיא

.Model Penal Code^ מיושמת בהצעות לתיקון 
 25 כך, למשל, פרייז טען שגישה זו נהפכת לגישה מוסכמת, והוא הסביר על פיה שיטות

Limiting אחדות וביניהן השיטה של מדינת מינסוטה. ראוRichard s. Frase, " 
Retributivism: The Consensus Model of Criminal Punishment," U. Minn. L . School, 

. P u b l i c L . and L e g a l Theory Research Paper 0 3 - 7 
, האמורה ליישם את שיטתו של מורים, תהיה M P C ^ I 26 רובינסון סבור שלמעשה ההצעה של 
Paul H. Robinson, 'The AXX's Proposed Distributive Principle of שיטה גמולית. ראו 
' D o e s it Mean in Practice Anything Other Than Pure Desert?,Limiting Retributivism': " 
. p ראו הדיון U . P e n n L School, P u b l i c L a n d L e g a l Theory Research Paper 25 (2003) 

 במשפט הפלילי האמריקני, פרק ב.2 להלן.
"Desert as a 27 מוריס עצמו מעיד על כך שגישתו היא גישה גמולית; ראו, למשל, במאמרו 
 "Limiting Principle, בתוך Principled Sentencing: Reading on Theory and Policy, הערה
'They all favor as do I, a system of sentences which is :181-180 15 לעיל, בעמי 
primarily retributive... and in which the proper sentence to be imposed is strongly 

.influenced by what the criminal has done" 
 28 הערה 24 לעיל, בעמי 34. לדעה שונה ראו פון־הירש, הערה 19 לעיל, בעמי 89.
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.(parsimony) מורים בשנות ה־70 של המאה ה*20, והוא העיקרון של חסכנות 
 לפי עיקרון זה, מבין כל העונשים המתאימים להשגת מטרות הענישה יש להטיל
 את זה שפגיעתו בעבריין היא הקטנה ביותר.29 מדיניות ענישה של גמול מוגבל
 מחייבת שמירה על מידתיות וקובעת טווחים של ענישה מידתית. בשונה מהאיסור
 החוקתי על ענישה שאינה הולמת, מדיניות ענישה של גמול מוגבל מייחסת
 חשיבות גם לגבול התחתון של העונש: מדיניות זו תוחמת את הענישה יותר
 משעושה זאת האיסור החוקתי על עונש חמור מדי. על פי גישה זו, שיקולי
 ענישה תועלתניים נשקלים רק כדי לקבוע את העונש המדויק בתוך הטווח של

 העונש המידתי, ולפיכך משקלם מוגבל.

 מדיניות ענישה תועלתנית

 גם במערכת שיקולי ענישה שאינה גמולית יש חשיבות לשמירה על מידתיות
 בענישה. כך, למשל, על פי הכלל השלישי של בנטהם יש לתת עונש חמור יותר

 לעבירה חמורה יותר כדי שעבריינים יעדיפו לבצע עבירות קלות יותר.30
 מובן, שיש חשיבות למידתיות גם בגישה תועלתנית של הרתעה במובנה
 הרחב, היינו: מניעה כללית (general prevention). לפי גישה זו, הענישה מחנכת

 את הציבור ומטמיעה בו את הערכים החברתיים הרצויים.31
 גישות תועלתניות אחרות מייחסות חשיבות למידתיות בין חומרת העבירה
 וחומרת העונש מן הטעם שיש לשמור על אמון הציבור במערכת המשפט.32

 השופט למר, נשיא בית המשפט העליון של קנדה, פסק בזמנו:

 29 זהו אחד משלושת העקרונות המנחים לקביעת ההחלטה על מאסר (שני האחרים הם
 מסוכנות וגמול). ראו הדיון בספרו של מורים The Future of imprisonment, הערה 23

 לעיל.
 30 בנטהם, הערה 1 לעיל, בעמי 325.

 31 כך, למשל, אצל Johannes Andenaes, Punishment and Deterrence (1974) ראו גם קנאי,
 הערה 6 לעיל, בעמי 163.

 32 כך, למשל, אצל רובינסון ודרלי, הערה 6 לעיל. לפיתוח של עיקרון המידתיות על בסיסי
Proportionality in"של גישה תועלתנית בענישה ראו מאמריו של בגריק :Mirko Bagaric, 

," 12 C u r r e n t Issues i n Criminal JusticeSentencing: Its Justification, Meaning and Role 
Mirko Bagaric, "Consistency and Fairness in Sentencing - The Splendor of ;143 (2000) 

" ,Michael Tonry,וכן , 2000) P r o p o r t i o n a l i t y 1 . Cal. Crim. L RevFixed Penalties," 2 ) 
," in A Reader on Punishment (AnthonyParsimony and Interchangeability in Punishments 

.Duff & David Gardner eds., 1994) 
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It is basic to any theory of punishment that the sentence 
imposed bear some relationship to the offence; it must be a 
'fit' sentence proportionate to the seriousness of the offence. 
Only if this is so can the public be satisfied that the offender 
"deserved" the punishment he received and fee! a confidence 
in the fairness and rationality of the system.33 

 אולם, כאשר מדיניות הענישה נותנת משקל רב לשיקולים תועלתניים, גם אם
 קיימת דרישה לשמירה על מידתיות היא לא תהיה קפדנית אלא תאפשר חריגה
 מהעונש המידתי להשגת מטרות אחרות. נוסף על כך, לשם השגת מסרות
 תועלתניות - כמו שמירה על אמון הציבור או חינוך הציבור והטמעת ערכים -
 די בשמירה על מידתיות בגבולות רחבים.34 לכן יש מקום לחשוב כי דרישה
 למידתיות בדין הפלילי בשיטה תועלתנית לא תוסיף על המידתיות הנדרשת

 בהוראות החוקתיות.

 2. משמעות הדיישה למידתיות
 לדרישת המידתיות שני היבטים: אורדינלי וקרדינלי.35 ההיבט האורדינלי מתייחס
 להשוואה בין עונשים הניתנים לעבירות שונות. היבט זה דורש כי לעבירות
 שחומרתן שווה יינתן עונש שווה ולעבירות שחומרתן שונה יינתן עונש שונה,
 כשחומרת העונש עולה ככל שעולה חומרת העבירה. ההיבט הקרדינלי של דרישת
 המידתיות נוגע לרמה הכללית של הענישה: לא די בכך שיש פרופורציה בין
 העונשים השונים, ויש צורך שרמת הענישה כולה לא תהיה חמורה מדי או קלה

 מדי.

י ר כ מ א ל י ש נ ר ה י ב ס ן ה כ ר מ ח א ד ל י ה 40. מ ק ס פ R ב . v. M . (C. A . ) [1996] 1 S.C.R. 500 33 

ת ו י ר ח א ל ה ם ע ע ג י פ ש מ ה ו ק ו ח ן ב ג ו מ , ה י ל י ל פ ט ה פ ש מ ל ה י ש ס י ס ן ב ו ר ק י א ע י ת ה ו י ת ד י  מ

ן א ן כ י , א ן ל ה ק ב.מב< ל ר פ י ב ד נ ק ט ה פ ש מ ן ב ו י ד ה ב א ר נ י ש פ . כ ה ש י נ ע ל ה ם ע ג ת ו י ל י ל פ  ה

ה י ג פ ש ה ן י א ט כ ט ו צ מ ע ה ט ק . ב י ל י ל פ ט ה פ ש מ ב ת ש ו א ר ו ה ה ל ק ו ח ב ת ש ו א ד ו ה ן ה י ה ב ד ר פ  ה

, ט פ ש מ ת ה כ ר ע מ ר ב ו ב י צ ן ה ו מ ל א ה ע ר י מ ש ך ב ר ו צ ם ל ג י ו ל ו מ ה ג ש י נ ל ע ו ק י ש ם ל  ג

. ה ז ה ב ם ז י כ ו ר ם כ י ר ב ד ה  ו

י 63. מ ע , ב ל י ע ה 19 ל ר ע , ה ש ר י ה ־ ן ו ם פ ו ג ו ש  34 ה

Andrew von Hirsch,ש ראו נ ו ע ת ה ר מ ו ל ח י ש ל נ י ד ר ק ט ה ב י ה י ל ל נ י ד ר ו ם א ל ו ן ס י ה ב נ ח ב ה  35 ל

Past or F u t u r e Crimes: Deservedness and Dangerousness in the Sentencing of Criminals 
י 179-178. מ ע , ב ל י ע ה 6 ל ר ע , ה י א נ ם ק ו ג א  ch.4(1985). ר
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 (א) סולם אורדינלי של עבירות ועתשים

 ברור שלהיבט האורדינלי יש חשיבות מיוחדת בגישה שבסיסה גמולי. בגישה
 גמולית, שאחד ממרכיביה הוא שהעונש מבטא את הגינוי, חשוב לשמור על כך
 שעבירות שחומרתן דומה יגונו במידה שווה ועבירות חמורות יותר יגונו במידה

 רבה יותר.36
 מדיניות ענישה גמולית קובעת את הסולם האורדינלי של העונשים בהתאמה
 לחומרת העבירה במידה רבה של דיוק. טווחי הענישה שיש במערכת ענישה
 גמולית אינם מאפשרים התחשבות בשיקולי ענישה נוספים אלא אך במה שדרוש
 כדי להגיע להתאמה טובה יותר בין חומרת העבירה בנסיבות הקונקרטיות שלה
 לבין חומרת העונש. טווחים אלה צרים למדי, והם גם תוצאה של חוסר־האפשרות

 לקבוע עונש מדויק ההולם את חומרת העבירה.
 גם במדיניות ענישה של גמול מוגבל הגמול משמש כמדד לחומרת העונש.
 הגמול הוא בסיס מוסרי וטבעי לענישה, משום שהעונש ״מגיע״ לנאשם ואין
 להתעלם מכך. חומרת העבירה יוצרת מתחם של עונשים הולמים, ורק עונש
 החורג ממתחם זה ייחשב לבלתי־הולם את חומרת העבירה.37 מכאן, שבשיטה זו
 קיים סולם אורדינלי של עבירות שלצדן מתחמי ענישה שגבולותיהם נקבעים על
 פי חומרת העבירות, והעונש המדויק בתוך המתחם (fine tuning) נקבע על פי

 שיקולים תועלתניים.38
 במתחם העונשים ההולמים ניתן לקבוע עונשים גם בדרך לא שוויונית,
 בהתאם לשיקולים תועלתניים. כך, למשל, עיקרון החסכנות - שלפיו מבין
 העונשים הרלבנטיים להשגת מטרות הענישה יש להטיל את העונש שפגיעתו
 הקטנה ביותר - משתלב בגישת הגמול המוגבל, משום שבתוך המתחם של
 העונשים ההולמים השוויון הוא רק עיקרון מנחה (guiding principle). לפיכך,
 מתוך מתחם העונשים ההולמים ניתן - בכל מקרה לגופו - לבחור ולהטיל על
 העבריין עונש קל יותר או עונש כבד יותר, על פי עיקרון החסכנות, גם תוך

 פגיעה בשוויון.39

Andrew von 36 הדבר מוסבר בכתביו של פון־הירש במקומות רבים; ראו הסבר תמציתי ב־ 
, "Not Not Just Deserts: A Response to Braithwaite andHirsch & Andrew Ashworth 

. O x f o r d J. L e g a l Stud12 " ,Pettit. 1992 ( 92, 8 3 ) 
 37 מורים מדבר על המתחם של עונשים שאינם בלתי הולמים. ראו מורים, הערה 26 לעיל,

 בעמי 180.
'"The concept of desert defines relationships :38 הדברים מפורשים׳ בהסברו של מורים עצמו 
between crimes and punishments on a continuum between the unduly lenient and the 
excessively punitive within which the just sentence may on other grounds be 

 "determined. שם, בעמי 184.
 39 מודים הביא את הדוגמה הבאה: בעיר אחת נתפסו שישה רופאים שנתנו טיפול מועדף
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 לעומת זאת, בשיטה גמולית טהורה יש חשיבות גדולה לשוויון: הוא מהווה
 בה עיקרון קובע (defining principle) ולא רק עיקרון מנחה. לבן, בשיטה בזו
 לא ניתן להטיל עונשים שונים בחומרתם על עבריינים שחומרת עבירותיהם דומה.
 לכן לא ניתן לשמור על עקרון החסכונות בשיטה גמולית, שהרי שמירה על
 חסכנות בענישה מביאה בהכרח לכך שהעונש לא יבטא תמיד את הגינוי הראוי
 בהתאם לחומרת העבירה. קיים מתח בין השמירה על מידתיות בענישה לעיקרון
 של חסכנות בענישה, והיישום של דרישת המידתיות משתנה בהתאם לאיזון
 שנעשה בץ שני העקרונות. גם במדיניות ענישה תועלתנית, הנותנת משקל רב
 לשיקולי הרתעה, יש חשיבות לסולם האורדינלי. סולם זה מאפשר לנו לחזק את
 ההרתעה מפני ביצוע עבירות שהחברה חוששת יותר מביצוען.40 יש חשיבות
 לסולם האורדינלי גם כשדרישת המידתיות מופיעה בהוראות חוקתיות כחלק
 מזכויות האדם. זאת, משום שהשמירה על הסולם האורדינלי היא המאפשרת לנו
 לשמור על כך שאדם לא ייענש מעבר למגיע לו:. הסולם האורדינלי מעניק תוכן

 ממשי לשאלה מה ״מגיע״ לעבריין.41
 על החשיבות וההשפעה של ההיבט האורדינלי של המידתיות ניתן ללמוד
 מדברים שכתבה דיאן מרפי, הירד החדשה של ועדת ההנחיות הפדרלית
 בארצות־הברית, בתארה את הבעיות שהתעוררו כשביקשו להוסיף להנחיות
 הפדרליות פרק חדש בנושא עבירות כלכליות. הקושי נובע מהצורך לשמור הן
 על מידתיות הן על הרמוניה של הפרק החדש עם העבירות הקיימות. כך, למשל,
 היה צורך ליצור טבלה חדשה לעבירות הכלכליות תוך התחשבות בסכומי הכסף
 שהגיעו לעבריין, ובמקביל היה צורך לתאם בין הטבלה החדשה לטבלה הקיימת
 בהנחיות לגבי עבירות מרמה וגניבה. בעיה דומה התעוררה גם לגבי עבירה
 חדשה של פיתוי ילד לעבירת מין באמצעות מחשב. העונש שנקבע לעבירה זו היה
 חמור יותר מהעונש שנקבע לביצוע עבירת מין שלא נבעה מפיתוי באמצעות

 לחולים ששילמו להם במזוp וללא קבלות. כולם העלימו אותו סכום מהצהרות המס
ר שכולם חי־־בים לשלם את המס שלא שילמו, ריבית וכיוצ״ב. מודים סבור ת  שלהם. ב
 שאין צורך לשלוח את כל ששת הרופאים למאסר. מטרת הענישה במאסר כאן היא
 הרתעתית: למגוע רופאים נוספים מהעלמת מס, ומטרה זו תושג גם אם רק שניים
 מהרופאים יישלחו למאסר; עיקרון החסכנות בענישה גובר כאן על ע־קרון השוויון. ראו

 בספרו Madness and the Criminal Law, הערה 23 לעיל, בעמ׳ 190.
 40 ראו הכלל השלישי בתורתו של בנטהם, שהובא בהערה 29 לעיל.

 41 מידת העונש נקבעת על פי סולם עונשין, ונקודת המוצא של הסולם היא הקביעה
 הקרדינלית בדבר חומרתו של סולם העונשין. הנקודה הקרדינלית כשלעצמה אינה קובעת

 את העונש המסוים, הנקבע על פי דרגתו בסולם האורדינלי.
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 מחשב. הדבר תוקן בהמשך. קשיים אלה מדגימים את המשמעות האורדינלית של
 המידתיות.42

 (ב) הרמה הקרדינלית של העונשים

 כאמור, ההיבט הקרדינלי של דרישת המידתיות נוגע לרמה הכללית של הענישה.
 במקרים קיצוניים המשמעות של היבט זה ברורה: עונש מאסר ממושך לעבירה
 של חנייה בלתי־חוקית לא ייחשב מידתי, בלי קשר לעונש המוטל בגין עבירות
 אחרות או לעונש המוטל על אחרים שמהנים את מכוניתם באופן בלתי־חוקי. הוא
 הדין בהטלת עונש קל ביותר, למשל קנס, בגין עבירה של גרימת חבלה חמורה.
 אולם, קשה מאד למצוא קנה״מידה מספק למציאת הרמה הבסיסית של הענישה.

 האינטואיציה שלנו יכולה לעזור, וייתכן שגם היא פועלת במקרים קיצוניים.
 למדיניות הענישה - לתכלית ולהצדקה של הענישה43 - יש השפעה על ההיבט
 הקרדינלי של המידתיות. מדיניות ענישה תועלתנית, המתבססת על הרתעת
 הרבים, עשויה להצריך רמת ענישה חמורה יותר ממדיניות ענישה תועלתנית
 המתבססת על חינוך הציבור לשמירה על החוק, שבה ניתן להסתפק ברמת ענישה
4 לשאלת ההתאמה בין מדיניות הענישה להיבט הקרדינלי של  נמוכה יותר.4
 דרישת המידתיות בענישה יש חשיבות רבה. בשנות ה־80 וה־90 של המאה ה־20
 המצדדים בחשיבות של חוק וסדר (law and order) בארצות הברית השתמשו
 בגישת הגמול כדי לדרוש להחמיר את רמת הענישה בטענה שעבירה חמורה
 דורשת עונש חמור. פון־הירש יצא נגד דרישה זו, ובכל כתביו טען שגישה
 גמולית אינה צריכה להביא להחמרה בענישה אלא להפך: על פי גישתו הגמולית
 העונש הוא הבעה של גינוי, והסבל שבעונש הוא תוספת שמטרתה להרתיע את

Inside the United States Sentencing Commission: Federal Sentencing Diana E. Murphy, " 4 2 
. יש לשים לב לכך I o w a L. Rev87 " ,and Beyond (388, 359. Policy in 2001 2002) 
 שהצורך להתאים את העבירות החדשות לסולם האורדינלי הקיים לא נובע ממדיניות

 ענישה גמולית, שהרי מדיניות הענישה של ההנחיות היא מעורבת.
 43 הכוונה להצדקה הכללית לענישה - General Justification Aim - בלשונו של הארט,

 הערה 2 לעיל.
 44 דוגמה קיצונית ניתן למצוא בספרו של דאף, הערה 16 לעיל. תורת הענישה שלו
 מסתפקת ברמת ענישה נמוכה ביותר מכיוון שדי בה כדי להעביר את המסר של החברה
 לעבריין תוך ניסיון לשכנע אותו לחזור בו מדרך הפשיעה, והסבל שבעונש מהווה מעין
Tapio כפרה חילונית. דוגמה פחות קיצונית מדיניות הענישה בפינלנד; ראו 

, "Sentencing and Punishment in Finland: The Decline of the RepressiveLappi-Seppala 
, הערה 8 לעיל, בעמי 92, 136. I f e a i " in Sentencing and Sanctions in Western Countries 
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 העבריין מעבירות עתידיות נוספות - ולכן ניתן להקל על הרמה הכללית של
 הענישה.45

 ראינו כי במדיניות ענישה גמולית אין מקום להתחשב בעיקרון החסכנות
 בקביעת הסולם האורדינלי של הענישה, אולם ניתן להתחשב בו בקביעת הנקודה
 הקרדינלית. לכך הסכים גם פון־הירש,46 והדברים מתיישבים עם נטייתו להקלה
 ברמת הענישה. האפשרות להתחשב בעיקרון החסכנות בקביעת רמת הענישה
 הכללית (כלומר: בקביעת הנקודה הקרדינלית) מסבירה מדוע יש הבדלים בין
 רמות הענישה בשיטות משפט שונות למרות שניתן לקבוע את הסולם האורדינלי
 במידה רבה של דיוק. מחקרים מלמדים שקיימת מידה רבה של הסכמה בין
 קבוצות אוכלוסייה שונות לגבי הסולם האורדינלי של חומרת העבירות, אך אין

 הסכמה כזו לגבי הקביעה הקרדינלית של חומרת העבירה.47
 אכן, ההיבט הקרדינלי של המידתיות מושפע מתכלית הענישה, אך השפעה זו
 מוגבלת. מדובר במידתיות בין חומרת העבירה לחומרת העונש, ומשום כך לא
 תתאפשר החמרה גדולה מאוד של רמת הענישה גם אם ההצדקה לענישה היא
 מניעת עבירות באמצעות הרתעה. עונש מאסר של שבוע לא ייחשב פרופורציונלי
 לעבירת חנייה.48 בסופו של דבר מדובר בקנה־מידה מעורפל מאוד, שחשיבותו
 נובעת מכך שהוא מתייחס לחומרת העבירה: מדובר בהשוואה בין חומרת העבירה

 (מידת הפגיעה שלה בציבור, הנזק הכרוך בה) לבין הסבל של העבריין.49
 ברור שההיבט הקרדינלי מושפע מתרבויות שונות ומהתפתחויות היסטוריות.
 לכן, הפעלה של היבט זה עלולה להיות קשה. כך, למשל, בבית הדין האירופי
 לזכויות האדם יתקשו לקבוע קנה־מידה ראוי לענישה כשקיימים הבדלים
 תרבותיים גדולים בין המדינות המעורבות. אולם, למרות הקושי בקביעת

Andrew von 45 בכל כתביו הציע פוךהירש הפחתה של תקופות המאסר. כך לראשונה בספרו 
Hirsch. D o i n g Justice: The Choice of Punishments: Report of the Committee for the Study 
; ך ש מ ה ו הגישה הגמולית אינה מביאה להחמרה. וכך גם ב ת ע ד ל 1 9 7 6 ( o f i n c a r c e r a t i o n ) 
. Mod. L Rev57 " ,The Logic of Prison G r o w t h ) 1 9 9 4 (476. Andrew von Hirsch, " ראו גם 
v. M. (c. A הערה 32 לעיל (על המשמעות המרסנת .  השוו לדברי השופט למר בעניין (

 של הגמול).
 46 פוךהירש, הערה 15 לעיל, בעמי 174.

 47 ראו רות קנאי, ״ענישה בריבוי עבירות״, בתוך עברינות וסטיה חברתית: תאוריה ויישום 153,
 157 והערות 19 ו־20 שם (בעריכת משה אדד ויובל וולף, תשס״ב).

7U ת על דוגמה לעונש מאסר בגין עבירת חנייה בפסיקה האמריקנית ראו הערה ר ו ק י ב ל 4 8 
 להלן.

 49 לחשיבותו של ההיבט הקרדינלי של הענישה ראו גם דאף, הערה 16 לעיל, בעמי
.134-133 

160 



 משפטי• לה תשס״ה שמירה על םידתיות בענישה: סוגיה חוקתית או פלילית

 קנה־המידה להיבט הקרדינלי של המידתיות, דווקא היבט זה מצא את ביטויו
 בחקיקה ובפסיקה.50

 כאמור, ההיבט הקרדינלי מופעל רבות הן במסגרת החקיקה (כזהו, למשל,
 האיסור על ענישה אכזרית) והן במסגרת הפסיקה (כך קבעה הפסיקה האמריקנית
 מכוח התיקון השמיני של חוקת ארצות־הברית ביחס לעונש המוות). ההיבט
 הקרדינלי מביא לפסילת עונשים שהחברה רואה בלא־אנושיים כגון עונש מוות
 ועונש מלקות וקיים קונצנזוס במדינות מערביות ביחס לדרכי ענישה שאינן
 ראויות.51 אולם הסכמה זו נוגעת למקרים קיצוניים, כמודגם לעיל; לעומת זאת,
 לדעתי, לא קיימת הסכמה ביחס להגדרת העבירות שלא ראוי להטיל בגינן עונש

 מאסר.

 3. ההבחנה בין הוראות חוקתיות להוראות של המשפט הפלילי

 ראינו כי גם להיבט האורדינלי וגם להיבט הקרדינלי של המידתיות יש חשיבות
 הן בהוראות החוקתיות והן בהוראות של המשפט הפלילי. עם זאת, יש מקום
 להבדיל בין שני סוגי ההוראות ויש חשיבות להבחנה כזו; יש חשיבות גם להקשר

 שבו נדרשת המידתיות.
 לדיון במסגרת החוקתית יש השפעה מוגבלת על המידתיות. הוראות תוקתיות
 יפסלו רק ענישה החורגת מהעונש המידתי במידה קיצונית. פון־הירש לא העניק
 משקל רב לדרישת המידתיות במסגרת ההוראות החוקתיות;52 לדידו נחוצות
5 ההבדל בין ההוראות החוקתיות  הוראות קפדניות יותר במסגרת המשפט הפלילי.3
 להוראות הפליליות בא לידי ביטוי בעיקר בשאלת גבולותיו של העונש המידתי
 ובאפשרות לחרוג ממנו. ההתייחסות לענישה חמורה משיקולי מניעה או משיקולים
 של הרתעה כללית משקפת יפה את ההבדל בין ההוראות החוקתיות להוראות

 הפליליות.

 50 מקובל לחשוב שקל יותר לקבוע את הסולם האורדינלי, אולם דאף מצביע על הקשיים
 בעריכתו; ראו הערה 16 לעיל, בעמ׳ 137-135. אכן, בציבור יש יותר הסכמה לגבי הסולם

 האורדינלי מאשר לגבי החומרה הקרדינלית של העונש. ראו המקורות בהערה 15 לעיל.
 51 בארצות־הברית עדיין נוהג עונש המוות, שבושל ברוב מדינות אירופה. במדינות

 המערביות אף קיימת הסכמה שעונשי גוף (למשל: מלקות) איגם ראויים.
 52 פון־הירש, הערה 15 לעיל, בעמי 171.

 53 ברור, שהוראות חוק פליליות המבטאות מדיניות ענישה גמולית יביאו לשמירה קפדנית
 על מידתיות; אולם גם מדיניות ענישה של גמול מוגבל יכולה להביא לכך. ראו, למשל,

 הצעות לתיקון Model Penal Codcn בארצות־הברית, שבהן נדון בפרק ב.2 להלן.
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 (א) הגבולות

 כאשר המידתיות נדרשת מכוחן של הוראות חוקתיות היא באה להגן על זכויות
 האדם, למנוע שימוש בעבריין ככלי להשגת מטרות חברתיות, למנוע שרירות
 ולשמור על צדק והגינות. ההוראות החוקתיות אינן מורות איזה עונש ראוי
 להטיל (הגמול אינו קובע את העונש הספציפי), אלא רק אוסרות עונש חמור
 החורג מאוד מהעונש הגמולי (הגמול כאילוץ קובע גבול עליון לעונש). כל עוד
 העונש אינו עולה במידה קיצונית על העונש הגמולי הוא אינו פוגע בזכויות

 האדם ולכן לא ייפסל מכוחן של ההוראות החוקתיות.
 לעומת זאת, על פי תורת הענישה הגמולית, חומרת העבירה קובעת את
 חומרת העונש.54 רק בקביעת ההיבט הקרדינלי של המידתיות אין קביעה מדויקת

 של העונשים.55
 כפי שראינו, הדברים שונים במדיניות ענישה של גמול מוגבל: חומרת
 העבירה קובעת את הגבולות, ועונשים החורגים מהם אינם הולמים.56 אולם,
 בשונה מהאיסור על עונש שאינו מידתי בהוראות החוקתיות, חומרת העבירה
 קובעת מתחמים מוגדרים, המוגבלים הן כלפי מעלה והן כלפי מטה, וקיימת
 דרישה לקביעת עונש המצוי בתוך אותם מתחמים. ניתן לראות זאת בהצעה
 המפורטת של טונרי ומורים לענישה בעונשים בחומרה בינונית: הגם שהם
 מאפשרים התחשבות בשיקולים תועלתניים, הם מחלקים את סולם העונשים

 לארבעה מתחמים, בהתאם לחומרת העבירה.57

 54 זה אחד הקשיים הגדולים של גישה זו. קשה לראות איך מתרגמים את חומרת העבירה
 לגיגוי ואת הגינוי למידת העונש באופן כה מדויק שיכול לקבוע את חומרת העונש: מכאן

Classification", אחת הביקורת השכיחות על המודל הגמולי. ראו, למשל ,-HugoA. Bedau 
, " Nomos27 כדי 1 9 8 5 (89 Based Sentencing: Some Conceptual and Ethical P r o b l e m s ) . 
 להתגבר על ביקורת זו אפשר אולי להגמיש מעט את המודל ולראות את חומרת העבירה
 כקובעת טווח של ענישה, אך עדיין מדובר בקביעה של טווה צר ולא בקביעה של

 גבולות. קשה להגדיר כאן הבדל איכותי, ובכל זאת כאן יש חשיבות להבדל הכמותי.
 55 פוךהירש, הערה 19 לעיל, בעמ׳ 92. כאמור, בקביעת החומרה הקרדינלית של העונשים

 ניתן להתחשב בשיקולים של תכלית הענישה וגם בעיקרון של חסכנות בענישה.
 56 מורים, הערה 26 לעיל.

Norval Morris & Michael Tonry, Between Prison and P r o b a t i o n : intermediate 57 
ה קפדנית יותר, ומתן ר י מ ש 7 8 (1990 .Punishments in a R a t i o n a l Sentencing System ) 
Andrew von :משקל רב יותר לגמול ולשוויון, מצויים בהצעה של פון־הירש, גרין וויזיק 

, "Punishments in the Community and theHirsch, Martin Wasik & Judith Greene 
. לדיון בהצעות אלו ראו רות קנאי, R u t g e r s LJ20 595. Principles of Desert," (1989) 

 "עונשים בחומרה בינונית״, בתוך ספר שמגר ב 213, 240-238 (תשס״ג).
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 (ג) חד>גה מהעונש ההולם

 בהוראות חוקתיות, כאשר הדרישה למידתיות נובעת מהשמירה על זכויות האדם,
 היא אינה מוחלטת וניתן לאפשר חריגה ממנה. חריגה לחומרה יוצרת קושי משום
 שהיא פוגעת בזכויות העבריין ולכן צריך להצדיקה - למשל, לשם השגתה של
 מטרה חשובה. במקרה כזה נאמר שהעונש החמור אינו שרירותי ושההגינות אינה
 דורשת שמירה על מידתיות בין חומרת העונש לחומרת העבירה. חריגה כזו
 תיבדק על פי ההוראות המאפשרות פגיעה בזכויות אדם מוגנות. כך, למשל,
 בישראל היא תיבדק במסגרת ההוראות של סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם

 וחירותו.
 חריגה לקולא אינה פוגעת בעבריין. ככלל היא מפחיתה מגינוי העבריין
 ומשבשת את המסר שניתן בענישה, ולכן קשה לאפשר אותה בתורת ענישה
5 אך אם הדרישה למידתיות באה כדי לשמור על זכויות האדם אין בה  גמולית,8
 קושי כה רב. אמנם, כפי שראינו, גם בגישה כזו יש חשיבות לסולם האורדינלי,59
 אבל חריגה לקולא אינה פוגעת בזכויות העבריין.60 ברור שבמודל הגמולי
 ההלימה היא דרישה מחייבת, ואין אפשרות לסטות ממנה להשגת מטרות אחרות.
 שיטה המאפשרת חריגה מהעונש ההולם - למשל: כדי להגן על החברה61 - אינה
 גישה גמולית טהורה אלא גישה מעורבת.62 לפי הגישה הגמולית הטהורה,
 ההלימה אינה אחד התנאים בקביעת העונש אלא היא הבסיס לקביעת העונש.

 מידת הגינוי היא תוצאה של חומרת העבירה, ולכן היא חייבת להישמר.63

 58 כאמור, גם בגישה של גמול מוגבל יש חשיבות לגבול התחתון, ויש עונשים שהם קלים
,The Future of imprisonment ,מדי ואינם מבטאים נכונה את חומרת העבירה. מורים 

 הערה 23 לעיל, בעמי 78.
 59 עונש קל מאוד אף יכול לפגוע באמון של הציבור במערכת המשפט.

 60 אפשר לעורר טענה של פגיעה בזכרות הקורבנות, העכשוויים והפוטנציאליים; פגיעות
 אלו ידרשו איזון במסגרת הדיון בפסקת ההגבלה.

 61 כזו היא הגישה האנגלית, המאפשרת חריגה מהעונש ההולם בעבירות מין ואלימות כדי
 להגן על הציבור. ראו להלן בדיון בהוראות שבמשפט הפלילי.

 62 חריגה כזו תפגע בהבעת הגינוי המשקפת את חומרת העבירה. כך, למשל, ועדת ההנחיות
 במינסוטה ראתה בקו המבחין בין מאסרים בפועל לעונש מותנה קו המשקף מודל ענישה
 שהוא modified desert, משום שהוא הורה על כליאה של עבריינים מועדים גם בגין
 עבירות שאינן כה חמורות. ראו רות קנאי, ״הנחיות לשופט בהפעלת שיקול דעתו

 בקביעת העונש״, מחקרי משפט ה 234, 252 ןתשמ״ז).
 63 זו גם הסיבה לכך שדאף הדגיש כי לא יאפשר חריגה כלפי מעלה מדרישת ההלימה. גם
 בתורת הענישה הקומיוניקטיבית שלו דרישת ההלימה מהווה חלק מהותי, ומקורה אינו רק
 בדרישות של צדק והגינות, ולכן הוא מתקשה להצדיק גזירת עונשי מאסר ארוכים על
 עבריינים מועדים, אלא סבור שיש להראות שמועדותם מצביעה על חומרה יתרה המצדיקה

 עונש חמור יותר. דאף, הערה 16 לעיל.
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 כפי שראינו, בגישה של גמול מוגבל מדובר במתחם של עונשים שאינם
 בלתי־הולמים, אך גם בגישה זו אין אפשרות לחרוג כלפי מעלה מהמתחם של

 העונש ההולם,64 ויש לשמור בקפדנות על הגבול העליון של העונש המידתי.65

 (ג< ענישה מניעתית וענישה הרתעמית

 ההבחנה בין הוראות חוקתיות להוראות פליליות משתקפת בהתייחסות השונה
 שלהן לענישה מניעתית ולענישה הרתעתית.

 ההוראות החוקתיות יאפשרו החמרה בענישה וכליאה של העבריין לתקופה
 ממושכת כדי להגן על הציבור מפני העבריין המסוים.66 חקיקה המטילה עונשי
 מאסר ארוכים על העבריין המסוכן אינה משתמשת בעבריין ככלי להשגת מטרות
 חברתיות: ההחמרה נובעת מנסיבות הקשורות לעבריין הנדון, מעברו הפלילי

6  ומהסיכון הנשקף ממנו.7
 היחס לענישה מניעתית בחקיקה הפלילית ייקבע לפי מדיניות הענישה של
 השיטה. לפיכך, בשיטה גמולית לא ייתכנו עונשים חמורים החורגים מהעונש
 המידתי ומטילים על העבריין עונשי מאסר ארוכים כדי למנוע ממנו עבריינות
 נוספת. אולם, בשיטות ענישה המייחסות חשיבות להגנת הציבור ולמניעת
 עבריינות נוספת של העבריין הנדון תיתכן ענישה החורגת מהעונש המידתי
 המותאם לעבירה שבה הורשע, בהסתמך על העבר הפלילי שלו. כך, למשל, כפי
 שנראה בדיון בהוראות הפליליות של המשפט האנגלי, רק בעבירות מין ואלימות

 ניתן לחרוג מהעונש המידתי ולהטיל מאסרים ארוכים על עבריינים מסוכנים.

 64 דאף מאפשר חריגה כלפי מטה מטעמים של רחמים בלבד. הוא מכיר בכך שחריגה כלפי
 מטה היא קלה יותר, ואילו חריגה כלפי מעלה אין הוא מאפשר, כאמור, שהרי בתורת
 הענישה שלו ההלימה היא חלק מהותי ולא תגאי מגביל. אולם, יש לזכור שרף הענישה
 אצל דאף נמוך ביותר, כך שלא יהיה צורך רב בחריגה כלפי מטה. דאף, הערה 16 לעיל.
"Morris's upper limits of desert are strict and :65 פרייז, הערה 24 לעיל, בעמ׳ 5, כתב 
"No sanction should be :ואכן, מורים מדגיש את החשיבות של הגבול העליון .explicit" 

,imposed grater than that which is 'deserved' for the last crime, or series of crimes" 
 בספרו The Future of imprisonment, הערה 23 לעיל, בעמי 60. מדברים אלה משתמע גם
 שאין שום מקום להתחשבות בעבר הפלילי - אך בהמשך כתיבתו מאפשר מורים התחשבות

 מסוימת בעבר הפלילי.
 66 למשל, חקיקה המטילה עונשים ארוכים בעבירה השלישית; ראו הדיון בחוקה האמריקנית

 בפרק ב.1(ב) להלן.
 67 כפי שנראה בהמשך, הוראות חוקתיות אינן פוסלות ענישה מניעתית - בין משום שהיא
 איגה פוגעת בזכויות האדם ובין משום שגם אם היא פוגעת בזכויות האדם היא עומדת

 בתנאי פסקת ההגבלה.
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 ענישה העולה על העונש המידתי כדי להרתיע עבריינים אחרים משתמשת
 בעבריין ככלי להשגת מטרות חברתיות ופוגעת בזכויות האדם. הוראות חוקתיות
 יפסלו בדרך כלל ענישה כזו, ויאפשרו אותה רק בהתאם לפםקת ההגבלה שלהן.68
 צורת ההתייחסות לענישה הרתעתית בהוראות הפליליות תשקף את מדיניות
 הענישה של השיטה. בשיטה גמולית לא ניתן לחרוג מהעונש המידתי להשגת
 הרתעה כללית, אולם ניתן לקבוע מדיניות ענישה שונה, שתיתן יותר משקל

 לשיקולים תועלתניים ותאפשר חריגה מהעונש ההולם לשם הרתעה כללית.

 ב. היראות ברבר הצורך במידתיות בין חומרת העבירה לחומרת העונש

 כאמור, הוראות הדנות במידתיות בענישה מצויות במסמכים בינלאומיים, בחוקות
 ובחוקי יסוד, וכן בחקיקה פלילית רגילה.

 1. הוראות חוקתיות

 חוקה בנויה על בסים צר של כללים ועל שכבה רחבה של עקרונות,69 והוראותיה
 מגנות על וכויות האדם הבסיסיות ביותר. אלה הן זמיות שאנו רואים באילוצים
 אוניברסליים המוטלים על כל חברה. מכאן, שגם אם מופיע בחוקה כלשהי איסור
 על ענישה בלתי־מידתית, איסור כזה יהא מוגבל וצר, ויחול רק על מקרים

 קיצוניים.70
 בחוקות שונות קיימות הוראות רבות שמהן עולה האיסור על ענישה
 בלתי־מידתית, חלקן מפורשות וחלקן כלליות יותר, אך כולן פורשו ככוללות גם
 איסור על עונש בלתי־מידתי. פעמים רבות איסור זה כלול באיסור על ענישה

 68 כך הוחלט בדעת הרוב של ועדת גולדברג שלא לאפשר חריגה מהעונש ההולם לשם
 הרתעה, מחשש שחריגה כזו אינה חוקתית. ראו דץ וחשבון הועדה לבחינת דרכי ההבניה של
 שיקול הדעת השיפוטי בגדרת הדין (תשנ״חן, סעיף 13 לדברי ההסבר. לדיון מפורט יותר
 ראו הדיון במשפט הישראלי בפרק ב.מב) להלן. למהלך דומה בפסיקה הקנדית ראו בדיון

 במשפט הקנדי, פרק ב.1(ב) להלן.
 69 אהרן ברק, פרשנות במשפט ג 69 (תשנ״ח.

 70 על החוקה כמגנה על הזכויות הבסיסיות ועל החשיבות בתחימת זכויות אלה ראו, למשל,
 המועצה הציבורית של המכון הישראלי לדמוקרטיה, חוקה, חוקי יסוד, מגילת זכרות פרסום
. לדיון מפורט יותר בסוגיה של ההיררכיה בין הזכויות ובשאלה אלו ( 4 , 162-157 (2001 
Milton R. Konvitz, Fundamental Rights: History of a זכויות יכללו בחוקה ראו 

.Constitutional D o c t r i n e (2001) 
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ת קנאי משפטים לה תשס״ה  ת

 אכזרית ובלתי־מקובלת, באיסור על ענישה שרירותית71 או באיסור על ענישה
 הנוגדת את עקרונות הצדק.

 (א) מסמפים גינלאומיימ
7  האמנה האירופית לזצויות האדם2

 האמנה האירופית אינה כוללת סעיף מפורש שלפיו ענישה בלתי־מידתית היא
 אסורה. סעיף 3 לאמנה אוסר עינויים וענישה לא הומאנית:73 סעיף זה מנוסח
 באופן החלטי, ובשונה מסעיפים אחרים באמנה אין בו הוראות המאפשרות חריגה
 מהאיסור,74 אולם בספרות מתוארים כמה מקרים חריגים.75 התשובה לשאלה אם
 העונש או הטיפול אינם הומאניים ומשפילים תלויה בנסיבות, וביניהן מינו, גילו
 ובריאותו של הנפגע. נסיבות אלה משפיעות על הסבל ועל ההשפלה שבה הוא
 נתון. הסעיף פורש כאוסר ענישה גופנית, אך הוא אינו אוסר עונשי מאסר למרות
 שגם מאסר יכול להיחשב להשפלה, במיוחד בתנאים קשים. פרשנות זו - לפיה
 האיסור אינו חל על עונשי מאסר - נובעת ממדיניות הענישה המקובלת.
 הפרשנות של המונחים ״לא הומאני״ ו״משפיל״ אינה חדה, ולכן ניתן להגיע
 למסקנה שעונש מאסר אינו מהווה הפרה של הסעיף בעוד שעונש גופני מפר
 אותו. במסגרת המקרים שדנו בסעיף 3 לאמנה נפסלו עונשים הנוגעים לקטינים76

7 ד וכן ענישה גופנית.8  ולחולי נפשד

 71 ענישה שאיבה מידתית מהווה אות אזהרה, ומחייבת לבדוק אם אין היא שרירותית ואם אץ
 בה פגיעה בזכויות האדם.

Convention for Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Protocol No. 11 72 
Universal Declaration of ) 4.11.501). אינני דנה בהצהרה האוגיברסלית על זכויות האדם 
 Human Rights) משנת 1948 משום שאין בה מנגגון להגנה על הזכויות, בעוד שבאמנה

 האירופית הוקם מנגנון כזה וניתן לראות באיזו מידה הוא בוחן את המידתיות וכיצד.
"No one shall be subjected to torture or to inhuman or degrading :73 וזו לשון הסעיף 

-treatment or punishment" 
 74 נוסף על כך אין אפשרות להשעות איסור זה בתקופת מלחמה !סעיף 15(2) של האמנה).

David J. Harris, Michael O'Boyle & Colin Warbrick, L a w of the European 75 ראו 
ג בתנאים ת ה  Convention on Human Rights 55-56 (1995). כך, למשל, לומדים מההיתר ל
 של הגנה עצמית בניגוד לזכות לחיים שבסעיף 2 לאמנה, שגם פציעה חמורה להגנה
 עצמית לא תיחשב כהפרה של סעיף 3. יוצא מן הכלל נוסף המובא שם הוא תנאי מאסר

 קשים לאסיר שיש להגן מפניו, או שיש להגן עליו מפני התאבדות.
. T a n d V v . United Kingdom, (2000) 30EHRR 121 75 

Aerts v. Belgium, (2000) 29 EHRR 50 77 
Ben לאיסור על ענישה גופנית דאו Syrer v. United Kingdom, (1978) 2 EHRR 1 78 

166 



 משפטים לה תשס״ה שמירה על מידתיות בענישה: סוגיה חוקתית או פלילית

 ניסוחו המוחלט של סעיף 3 מביא לפרשנות צרה ולחשש מהרחבת האיסור,
 אולם המונחים הבלתי-מוגדרים מאפשרים פרשנות יצירתית. על רקע זה נשאלת
 השאלה אם הסעיף כולל גם איסור על ענישה שאינה מידתית. לא מצאנו החלטות
 שבהן נתקבלה הטענה שעונש מסוים הוא חמור מדי או אינו שומר על מידתיות
 ולכן מנוגד לסעיף 3, וגם לא מצאנו החלטות שדחו טענה כזו. משום כך, קשה

 להעריך מה תהיה הפסיקה.
 על פי אמרסון ואשוורת׳, סעיף זה עשוי לכלול גם איסור על ענישה לא
 מידתית: הם מסתמכים על החלטות של בית הדין האירופי ושל הוועדה האירופית
European Commission of Human) לזכויות האדם שהוקמה על פי האמנה 
 Rights) ותפקידה, בין היתר, לבדוק את התלונות המוגשות אל בית הדין
7 אכן, קיימות החלטות של הוועדה ושל בית  ולהחליט אלו מהן אכן יובאו בפניו.9
 הדין בשטרםבורג, המלמדות על נכונות לבדוק את המידתיות בין חומרת העונש

 לחומרת העבירה במסגרת סעיף 3 לאמנה.
 בעניין Weeks** טען המבקש שעונש מאסר עולם, שהוטל עליו באנגליה, נוגד
 את סעיף 3 לאמנה. טענתו נדחתה משום שמהנמקתו של בית המשפט האנגלי
 עלה בבירור שהעונש הוטל משיקולי מניעה ולא כעונש המותאם לעבירה שבה
 הורשע המבקש. בית הדין אמנם הוסיף ואמר כי אילו הוטל עונש זה לפי
 שיקולים עונשיים בלבד היה מקום לחשוב שהוא אכן מנוגד לסעיף 3 לאמנה,

8  אולם דברים אלה הם בגדר אמרת אגב.1
 ההחלטה בעניין Weeks מעידה כי אפילו אם סעיף 3 לאמנה אוסר ענישה
 בלתי־מידתית, איסור זה חל רק כשמדובר במאסר עונשי (punitive) ולא
 כשמדובר בענישה מניעתית; ודאי, שהאמנה אינה שוללת הטלת מאסרים
 ממושכים על עבריינים מסוכנים. לגבי ענישה מניעתית־הגנתית יש באמנה
 דרישות אחרות, שהעיקרית בהן היא בדיקה שיפוטית של מידת הסכנה הנשקפת
 לחברה מהנאשם לעתים מזומנות. בדיקה זו כלולה בדרישות להליך משפטי הוגן,

 Emmerson & Andrew Ashworth, Human Rights and Criminal Justice (2001), סעיף
.16.06 

 78 אמרסון ואשוורת׳, שם, סעיפים 16.11-16.03.
 79 מדובר בתלונה על פסיקה אנגליה, שבה הוטל עונש של מאסר עולם (לא קצוב) לנער בן
 17 שהורשע בשוד מזוין. הנשק שבו איים לא היה טעון, הסכום שנשדד היה פעוט, וגם
Weeks v. United יתר הנסיבות הצביעו על מקרה פתטי ולא על פשיעה מאיימת; ראו 

. E H R R Kingdom, (1987) 10 293 
 81 אכן, אחרים אינם לומדים מהחלטה זו על נכונות לפסול עונשים שאינם מידתיים. כך,
 למשל, הריס, אובויל ווורבריק, הערה 74 לעיל, בעמ׳ 80 ו־88, אינם מזכירים ענישה

 בלתי־מידתית בדיון בסעיף 3 לאמנה.
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 רות קנאי משפטים לה משס׳יה

 בסעיף 5 לאמנה.82 הבדיקה השיפוטית של חוקיות המאסר, הקבועה בסעיף 5(4)
8  לאמנה, פורשה כדרישה לבדיקה חוזרת מפעם לפעם.3

 כאשר מדובר בעונש מניעתי, גם עונש שהוא מאד לא מידתי - כמו בעניין
 Weeks - אינו מנוגד לסעיף 3 לאמנה. זוהי מסקנה קשה, משום שהאיסור על
 ענישה אכזרית ולא הומאנית הוא מוחלט. אם כן, נראה כי החובה לבחון בערכאה
 שיפוטית את השיקולים המניעתיים מפעם לפעם באה להבטיח שהעונש לא יהיה
 אכזרי ובלתייהומאני.84 אפשרות אחרת לתקיפה הטלתו של מאסר ארוך שאינו
 שומר על מידתיות במסגרת האמנה האירופית היא סעיף 5 לאמנה. סעיף זה מגן
 על חירותו של אדם וכולל הוראות מפורטות ביחס לשישה מקרים שבהם ניתן
 לפגוע בזכות לחירות. הראשון שבהם הוא מאסר לאחר הרשעה כחוק בבית משפט
 מוסמך.85 הסעיף פורש כדרישה להליכים תקינים, בדומה לדרישה של
 due-process גם במשמעות הפרוצדורלית וגם במשמעות המהותית - וכאוםר
 מאסר שרירותי.86 באנגליה, בעקבות פסיקה של בית הדין האירופי, פורש הסעיף
 ככולל גם איסור על עונש שרירותי ובלתי־מידתי.87 גם סעיף 5 אינו אוסר

ת ד ח ו י ת מ ו ב י ש ו ח ה ז ש י ר ד ם 16.33-16.23. ל י פ י ע , ס ל י ע ה 77 ל ר ע / ה ת ר ו ו ש א ן ו ו ס ר מ ו א א  82 ר

: ם י ג ו י ס נ ש ם מ ל ו ר ע ס א ל מ ש ש נ ו ל ע ש ו ה מ י ל ג נ א . ב ם ל ו ר ע ס א ם מ י ל ס ו ם מ ה ב ם ש י ר ק מ  ב

ת ו ר י ב ע ב ב ו צ ו ק נ י ם א ל ג ב ה א ב ו ו ח נ י א ם ש ל ו ר ע ס א מ , ו ח צ ת ר ר י ב ע ה ב ב ו ם ח ל ו ר ע ס א  מ

ם ל ו ר ע ס א י מ ב ג . ל ר ו ב י צ ת ה ן א כ ס ן מ י י ר ב ע ה ט ש י ל ח ט מ פ ש מ ת ה י ב ש , כ ת ו ר ח ת א ו ר ו מ  ח

י ר ד ס ה י ב ן ד כ ל י ו ל ו מ ג ־ י ש ג ו א ע ו ו ה ל ו ר כ ס א מ ה י ש פ ו ר י א ן ה י ד ת ה י ב ע ב ב ק ח נ צ ר ת ה ר י ב ע  ב

א י ה ש מ , ו ת י ש נ ו ה ע פ ו ק ש ת י ע ש ב ק ם נ י ר ח א ם ה ל ו ע י ה ר ס א י מ ב ג , ל ם ל ו . א ם י י ל ה ג ר מ ו ר ח  ש

ך ר ו צ ר ה ב ד ת ב י ט ו פ י ה ש ע ר כ ת ה ו נ מ ו ז ם מ י ת ע ת ל ש ר ד ן נ כ ל י - ו ת ע י נ א מ ו ר ה ס א מ ת ה פ ל ו  ח

. ר ס א מ ך ה ש מ ה  ב

ף 16.22. י ע , ס ל י ע ה 77 ל ר ע , ה ' ת ר ו ו ש א ן ו ו ם ר מ  83 א

ן ת י נ ך ש ו ר ר א ס א ש מ נ ו ל ע ו ש נ י ת ד ל א ש ן ב י ת הד י ל ב ה ש ק י ס ץ פ י א ת ע י ד ב י ט י מ  84 ל

. ה ע י נ י מ ל ו ק י ש ם מ י ס ו ב ש ל ך י , א ה ל ה ק ר י ב ע  ב

"Everyone has the right to liberty and security of person. No one shall be : ף י ע ס ן ה ו ש ו ל ז  85 ו
deprived of his liberty save in the following cases and in accordance with a procedure 
prescribed by law: a. the lawful detention of a person after conviction by a competent 
ה א י ב , ה ך ש מ ה ן ב ו ד ו נ ב , פייר נמ5) 529, ש ל א ר ש ת י נ י ד ׳ מ ו נ ד ג ל י פ 4424/98 ס ״ ע  "...court. ב

ת ו כ ז ע ב ג ו ו פ נ י ן א י ד ר כ ס א מ ך ש כ ה ל מ ג ו ד ה כ נ מ א ף 5 ל י ע ת ס ן א ה כ ־ ג ר ב ם ר ט ת ש ט פ ו ש  ה

ת ו כ ז , ה ה נ מ א ו ב מ א כ ל , ש ו נ ל ק ש ו ח י ב ר כ ו כ ז ש ל , י ם ל ו . א ( ה ט ל ח ה ה 10 ל ק ס פ ד ( ו ס י  ה

. ף י ע ס ת ב ו ט ר ו פ מ ת ה ו א ר ו ה ת ב ל ב ג ו ה מ נ י  א

ם י ס ח י י ת ם מ נ י ם א י ר ב ח מ ן ה א ם כ י 108. ג מ ע , ב ל י ע ה 74 ל ר ע , ה ק י ר ב ד ו ו ל ו ד ב ו , א ס י ד  86 ה

.a)(1)5< ף י ע י ס א נ ת ת ב ד מ ו ה ע נ י ת א י ת ד י מ ־ י ת ל ה ב ש י נ ע ת ש ו ר ש פ א  ל

R. v. Governor o f H M P Brockkill, ex p . Evans (No. 2) [2000] ן י י נ ע פ ב ו ד ה ר ו י ל ר ב ו ד א  87 ר
ף 5 י ע ל ס ם ש י א נ ת ד ב מ ו ו ע נ י י א ת ד י א מ ו ל י א ת ו ר י ר ר ש ס א ם מ ה י פ , ל W . L . R 3 . 843 

ך , א W . L . R . R. v. Offen [2001] 1 253 ן י י נ ע ף ב ל ו ד ו ר ו ל י ה ר ב ד ם מ ה ג ל ו . כר ע ה נ מ א  ל

. ן ל ה ה 103 ל ר ע ד ה י ל ט ש ס ק ט ן ב ו י ד ו ה א  ר
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 ענישה מניעתית כל עוד נשמרות דרישות האמנה לבדיקה שיפוטית חוזרת בהתאם
 לסעיף קטן 4.

 ראוי להדגיש, כי גם אם מפרשים את סעיף 3 לאמנה כאוסר ענישה שאינה
 מידתית, רק עונשים שהם מאוד לא מידתיים ייחשבו פסולים, וזאת משום
 שהסעיף מדבר על ענישה בלתי־הומאנית. עונש שאינו מידתי אך גם אינו חורג
 מאוד מהעונש המידתי לא ייחשב לבלתי־הומאני. אכן, הוועדה האירופית לזכויות
 האדם אמרה כי אין באמנה סעיף הדורש ענישה מידתית, ורק כשהעונש חורג

8  במידה כזו שהוא בלתי־הומאני - רק אז הוא ייאסר מכוח סעיף 3 לאמנה.8
 נוסף על כך, כלל לא ברור כיצד יקבע בית המשפט שהעונש אינו מידתי.
 קורקי העירה שבגלל ההבדלים בחומרת העונש במדינות השונות יתקשה בית הדין
 לפתח קנה־מידה לבדיקת המידתיות.89 גם אם בית הדין ייאות לבדוק את חומרת
 העונש - הרי הוא זהיר בהתערבות בהחלטות של המדינות השונות ופועל תוך
 ריסון עצמי, ולכן יהסס לקבוע שעונש מסוים אינו מידתי ובטל, ויעשה זאת רק
 במקרים קיצוניים.90 בסופו של דבר, התוצאה היא שרק ענישה מאוד לא מידתית

 תיחשב מנוגדת לסעיפים 3 או 5 לאמנה.
 האמנה אינה כוללת פסקת הגבלה כללית, בדומה לזו שבסעיף 8 של חוק
 יסוד: כבוד האדם וחירותו. הגבלה כזו קיימת בכל אחד מהסעיפים 11-8 לאמנה,
 שבהם מעוגנת ההכרה בזכות לפרטיות, בחופש המחשבה, המצפון והדת, בחופש
 הביטוי ובחופש ההתארגנות וההתקהלות: בכל אחד מסעיפים אלה נקבע במפורש
 כי ניתן לפגוע בוכויות האמורות רק בהתאם לתנאים מסוימים שנקבעו באותם

 סעיפים.
 הדרישה הראשונה לפגיעה בזכות היא שתכלית הפגיעה תהלום מדינה
 דמוקרטית ותתאים להשגת המטרות המנויות בסעיף, כלומר: ביטחון לאומי,
 ביטחון הציבור, קידום כלכלי של המדינה, מניעת אי־סדר ציבורי ופשיעה, הגנה
 על הבריאות והמוסר, והגנה על הזכויות והחירויות של אחרים.91 אם דרישה

 ראשונית זו מתמלאת - עוברים לבדיקה מפורטת יותר של הפגיעה.

 88 קורקי, הערה 9 לעיל, בעמי 362-361 והאסמכתאות המובאות שם.
 89 שם, בעמ׳ 360. כפי שנראה בהמשך, בית המשפט העליון של ארצות־הברית פיתח מבחנים
 לבדיקת הפרופורציונליות, למרות שמדובר במדינות שונות שרמת הענישה בהן אינה
 אחידה. יש לזכור שגם בבית המשפט העליון של ארצות־הברית קנה־המידה לפסילת עונש
 שאינו מידתי הוא חריגה גדולה מהעונש המידתי. אולם, יש מקום לבדוק אם ההבדלים
 ברמת הענישה במדינות השוגות בארצות־הברית גדולים באותה מידה כמו ההבדלים בין

 המדינות באירופה.
 89 הדברים אמורים במיוחד לגבי סעיף 3 לאמנה, שהוא סעיף הקובע זכות מוחלטת.

"There shall be no interference by :91 וזו לשון סעיף קטן 2 של כל אחד מהסעיפים הנדונים 
a public authority with the exercise of this right except such is in accordance with the law 
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 הביטוי "פרופורציונליות" אמנם אינו מצוי באמנה, אבל הטכניקה שבה בית
 הדין האירופי בשטרםבודג בודק אם הייתה פגיעה אסורה בזכויות או שהפגיעה
 הייתה בהתאם לתנאי הסעיף היא בדיקה של מידתיות הפגיעה. בדיקה זו כוללת
 שני תנאים: התנאי הראשון הוא שהאמצעי שנבחר להשגת התכלית הלגיטימית
 במדינה דמוקרטית אינו שרירותי ושקיים קשר רציונלי בין אמצעי זה להשגת
 המטרה (לגיטימיות הפגיעה); והתנאי השני הוא שהאמצעי שנבחר להשגת התכלית
 הלגיטימית הוא פרופורציונלי לפגיעה בזכות - שיש fair balance בין המטרה

 לפגיעה בזכות גמידתיות הפגיעה).92
 בדיקה זו מקבילה לבדיקה שמטיל סעיף 8 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו,
 היינו: האם הפגיעה בזכות אינה עולה על הנדרש; וגם בבדיקה זו - כמו בסעיף

 8 שלנו - העיקר הוא בתכלית הראויה של הפגיעה.
 ראוי לציין, כי על פי בית הדין האירופי, הבדיקה אם נשמר תנאי המידתיות
 הקבוע בסעיפים 11-8 כרוכה גם בבדיקה של חומדת העונש. במילים אחרות:
 ייתכן שהמחוקק יאסור התנהגות מסוימת ויהיה בכך משום פגיעה בזכות הקבועה
 בסעיפים האמורים (למשל בחופש הדיבור). אך אם העונש על עבירה זו אינו
 חמור - הפגיעה בזכות היא קלה, ואם מתקיימים התנאים האחרים - היא

 מותרת.93
 אפשר שבנקודה זו ראוי להבחין בין המקרים של פגיעה בזכויות המוגנות
 בסעיפים 11-8 לאמנה לבין פגיעה בסעיפים 3 או 5 לאמנה. ייתכן שבית הדין
 האירופי יהיה מוכן להתערב גם כשחוסר־המידתיות אינו קיצוני במקרים של
 עבירות ועונשים שיש בהם פגיעה בזכויות האדם הקבועות בסעיפים 11-8
 לאמנה. זאת משום שפגיעה בזכויות אלה חייבת לעמוד בכמה דרישות - וביניהן

 הדרישה למידתיות, הכוללת גם בדיקה של חומרת העונש. משום כך סברה
 קורקי שכאשר מדובר בקביעת עבירות תוך פגיעה בזכויות המוכרות בסעיפים
 11-8 לאמנה, הדרישה למידתיות בענישה תהא גדולה יותר וגם עונשים שלא

 יחרגו מאוד מהעונש המידתי - ייפסלו.94

and is necessary in a democratic society in the interests of national security, public safety 
or the economic well-being of the country, for the prevention of disorder or crime, for the 
protection of health or morals, or for the protection of the rights and freedoms of others." 
 יש כאן מגוון רחב מאוד של תכליות; שימו לב לכך שמצויה ברשימה גם תכלית של

 הגנה על המוסר. יש לזכור, שכל התכליות חייבות להתאים למדינה דמוקרטית.
 91 למעשה, התנאי השני כולל גם דרישה לאמצעי שפגיעתו פחותה; ראו אמרסון ואשוורת׳,

 הערה 77 לעיל, סעיפים 2.100-2.66
 93 אמרסון ואשוורת', הערה 77 לעיל, פרק 16 סעיפים 19-12. ראו גם קורקי, הערה 9 לעיל,

 בעמי 363-362 והדוגמאות המאלפות המובאות שם.
 94 שם.
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 ננסה להבין את משמעות דבריה של קורקי. באשר מדובר בענישה בגין
 עבירה הפוגעת בזכויות המוגנות נדרש, בין השאר, שהענישה לא תהיה חמורה.
 ככל שהענישה חמורה יותר הפגיעה בזכות חמורה יותר, ולכן נדרש שהאינטרס
 המוגן בעבירה הנדונה ושתכליתה של העבירה הנדונה יהיו חשובים יותר. אולם,
 יש לשים לב לכך שהדיון נסב על פרופורציה בין מידת הפגיעה בזכות לחשיבות
 של תכלית העבירה ושל האינטרס המוגן בה, ולא על פרופורציה בין חומרת
 העונש לחומרת העבירה. עם זאת, חומרת העבירה מבטאת, בין היתר, את
 ׳חשיבות האינטרס המוגן, ולכן, בדרך כלל, המשמעות של חוסר פרופורציה בין
 התכלית של הפגיעה בזכויות המוגנות למידת הפגיעה בזכות תהיה זהה למצב של

 חוסר פרופורציה בין חומרת העבירה לחומרת העונש.
 ההוראות באמנה באות להגן על זכויות האדם. האיסור על ענישה שאינה
 מידתית, ככל שהוא קיים, מתאים להוראות חוקתיות. אין באמנה דרישה לענישה
 מידתית, וייפסלו רק עונשים חמורים החורגים מאוד מתחומיו העונש המידתי.
 האמנה מאפשרת ענישה מניעתית גם תוך פגיעה במידתיות בין חומרת העבירה

 לחומרת העונש.95

 ההמלצה של מועצת אירופה96

 להשלמת התמונה נביא בקצרה את המלצותיה של מועצת אירופה בנדון, משנת
 1992, הנוגעות לעקביות בענישה. יש לזכור שמדובר בהמלצות בלבד ושהמדינות
 החברות יכולות לאמצן ולהתאים את ההסדרים המשפטיים שלהם להמלצות - אך
 הן יכולות גם לדחות אותן. היישום המעשי של ההמלצות ייעשה בחקיקה
 הפלילית של המדינות, ולפיכך ההמלצות מאפשרות לכל מדינה לקבוע את
 מדיניות הענישה הראויה לדעתה במו גם לקבוע על פי מדיניות זו את ההוראות
 בחוק הפלילי. על פי ההמלצות, יש לקבוע לענישה תכלית או תכליות, ולאחר
 מכן לקבוע את האיזון ביניהן.97 ברי, כי אין בהמלצות אלה משום העדפה של
 התכלית הגמולית. בהמשך נאמר שתהא תכלית הענישה אשר תהא - יש למנוע

 95 לעומת זאת אין באמנה הוראות מיוחדות בדבר ענישה הרתעתית. עונשים החורגים מאוד
 מהעונש המידתי להשגת מטרות של הרתעה כללית מנוגדים לדרישות שבאמנה, וראו

 הדיון בחוק זכויות האדם באנגליה בהערה 108 להלן.
, "Consistency in Sentencing: Recommendation to Member States and 96Council of Europe 

C r i m i n a l Law F o r u m 4 , ־ 2אותה ניתן למצוא R e c . R" ,Explanatory M e m o r a n d u m ( 9 2 ) 17 
.355 (1993) 

 97 שם, חלק A סעיפים 3-1.

171 



 רות קנאי משפטים לה תשס״ה

9 כלומר: ההמלצות כוללות דרישה  היעדר מידתיות בין חומרת העבירה לעונש;8
 מפורשת להתאמה בין חומרת העבירה לחומרת העונש.

 הדרישה שהעונש יהיה מידתי לחומרת העבירה מקבלת חיזוק נוסף בחלק פ,
 סעיף 2 להמלצות, שלפיו גם אם לפי תכלית הענישה (שנקבעה באותה מדינה)
 יש הצדקה להתחשבות בעבר הפלילי של העבריין, העונש חייב להתאים לחומרתה
 של העבירה הנוכחית.99 האפשרות לענישה מניעתית היא מוגבלת, משום שבכל
 מקרה יש לשמור על יחס מידתי - בגבולות רחבים - בין חומרת העבירה לחומרת

 העונש.100
 ההמלצות קובעות גבולות למדיניות הענישה. ניתן לראות גבולות אלה
 כקביעה מעין חוקתית, שבמסגרתם תוכל כל מדינה לקדם את מדיניות הענישה
 הנראית לה. המעניין והמייחד את ההוראות שבהמלצה הוא בכך שטמונה בהן
 הגבלה ממשית על ענישה מניעתית. מכיוון שההמלצות אינן מאמצות מדיניות
 ענישה מסוימת יש לראות הגבלה זו כביטוי לשמירה על ענישה הוגנת ומניעת
 פגיעה בזכויות העבריין. זוהי תפיסה המיוחדת להמלצות אלו, שאינה מקובלת

 בשיטות משפט אחרות.

 (ב) חוקות והוקי יסוד
Human Rights Act)101, 1998)חוק זכויות האדם האנגלי 

 חוק זה מעניק הכרה של החוק האנגלי לזכויות המפורטות באמנה האירופית
 לזכויות האדם, ומחייב את כל הרשויות לכבד זכויות אלו. סעיף 3 לחוק קובע
 כי החקיקה האנגלית תתפרש תוך התאמה לאמנה; סעיף 4 לחוק דן באפשרות
1 וסעיף 6 לחוק אוסר על 0  לקבוע שהוראת חוק אינה מתאימה לדרישות האמנה,2

" A : , Whatever rationales for sentencing are declared 98 של חלק 4שם, בסעיף 
disproportionality between the seriousness of the offence and the sentence should be 

.avoided" 
"...the sentence should be kept in proportion to the seriousness of the current offence(s)." 99 

 100 מכיוון שאנו עוסקים כאן בהמלצה בלבד, ואין בפנינו הפעלה הלכה למעשה של הדברים,
 קשה לראות עד כמה רחבים גבולותיו של העונש ההולם; הדבר אף ישתנה לפי היישום
 בכל מדינה. מדברי ההסבר של ההמלצה נראה שהכוונה הייתה שההחמרה בעונשם של

 עבריינים מועדים תהיה מוגבלת למדי.
.Ch. 42 101 

 102 ההסדר האגגלי מיוחד מאוד ובנוי על איזון עדין בין הרשות המחוקקת לרשות השופטת.
 בית המשפט אינו יכול לקבוע שהחוק בטל - הוא רק מכריז על אי־התאמתו לאמנה;
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 בל הרשויות לפעול בניגוד לאמנה. משמעות הדבר היא שהטלת עונש הנוגד את
 הוראות האמנה מהווה הפרה של חוק זכויות האדם, וזאת גם אם העונש אינו
 בניגוד לחקיקה של אנגליה (למשל: גם אם אינו עולה על העונש המרבי שנקבע
 לעבירה). עונש שניתן בניגוד לסעיף 6 האמור, הדורש מכל הרשויות לכבד את
 האמנה, ניתן לתקיפה גם באנגליה (מכוח חוק זכויות האדם) וגם בבית הדין
 האירופי בשטרםבורג (לפי האמנה). עד לקבלת החוק בשנת 1998, התרופה
 היחידה של נאשם שטען כי הוראות האמנה לא נשמרו הייתה פנייה לבית הדין
 בשטרסבורג,׳ ואילו כיום התרופה היא בראש ובראשונה פנייה לבית המשפט
 האנגלי לפי החוק, ובית הדין האירופי ייטה לדון בפנייה רק אם בית המשפט

 האנגלי דחה אותה.
 לדעת אמרסון ואשוורת׳ גם בית המשפט האנגלי יהיה מוכן לבדוק אם עונש
 מסוים חורג מאוד מהעונש המידתי לחומרת העבירה, ובמקרה כזה לקבוע שהוא
1 דברים אלה מבוססים על דבריו של לורד וולף 0  מנוגד לסעיף 3 לאמנה.3
 בהחלטתו בעניין m,Offen כי עונש שהוא לחלוטין בלתי־מידתי עלול להיות
 מנוגד לסעיף 3 לאמנה וכן גם להיחשב לשרירות, ובלתי־מידתי בניגוד לסעיף 5

 לאמנה.
 פסק דין זה נסב על כמה מקרים שבהם הוטל עונש מאסר עולם מכוח
 ה־Crime (Sentences) Act,1997. חוק זה קבע עונש חובה של מאסר עולם על
 עבריין שעבר עבירה של אלימות או מין, כאשר בעברו הרשעה בעבירת מין או
 אלימות חמורה. חוק זה בא להגן על הציבור מפני עבריינים שיש סכנה שיעברו
 עבירות חמורות נוספות. נקודת המוצא של המחוקק הייתה שעבריין שעבר עבירה
 חמורה של אלימות או מין, ואחר כך עבר עבירה נוספת של אלימות או מין -
 מסכן את הציבור. החוק הסמיך את בית המשפט להימנע מהטלת מאסר עולם רק
 בנסיבות יוצאות־דופן. בעבר פורש סעיף זה באופן צר, ורק נסיבות מיוחדות
 מאוד אפשרו חריגה מהוראות הסעיף,105 אולם הלורד וולף הציע פירוש אחר,
 רחב יותר, שלפיו הנסיבות המיוחדות יפורשו לאור תכליתו של הסעיף הקובע
 עונש חובה של מאסר עולם. לפי פירוש זה, כאשר לא נשקפת מהעבריין סכנה
 לציבור לא תהא חובה להטיל עליו מאסר עולם. באותו מקרה הגיע הלורד וולף
 למסקנה שלא נשקפת סכנה לציבור, ולכן ביטל את מאסר העולם שהוטל על

 הנאשם והמיר אותו בשלוש שנות מאסר.

 המחוקק יכול לתקן את החוק. נושא זה חורג מהדיון כאן,־ ראו אמרםון ואשוורת', הערה
 77 לעיל, פרק 17 סעיפים 42.37.

 103 הערה 77 לעיל, סעיף 16.06.
 104 הערה 86 לעיל.

J?. V. Kelly [2000] 1 Q.B. 198 105 
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 הלורד וולף גרס כי הפרשנות הקודמת עלולה להביא למאסר עולם גם כשלא
 נשקפת סכנה מהעבריין - ואז יתכן שעונש של מאסר עולם יהיה בלתי־מידתי
 ושרירותי, בניגוד לסעיפים 3 ו־5 לאמנה.106 כדוגמה הביא הלורד וולף נאשם
 שהורשע בהריגה בנסיבות שבהן הקורבן מת כתוצאה ממכה שקיבל בעקבות
 דחיפה לא מוצדקת שדחפו הנאשם. בגלל העבר הפלילי של העבריין, ההרשעה
 בהריגה חייבה את בית המשפט האנגלי להטיל עליו מאסר עולם - למרות
1 על פי הלורד וולף, 0  שבנסיבות העניין לא הוכחה הסכנה הנשקפת מהעבריין. 7
 יש לפרש את הסעיף המאפשר להימנע מהטלת מאסר עולם במקרים יוצאי דופן
 מתוך התאמה לדרישות של האמנה. מדבריו של הלורד וולף עולה בבירור כי אין
 מניעה לכלוא לתקופה ממושכת עבריין המסכן את הציבור, וכי במקרה כזה מאסר
 מניעתי ממושך לא יהווה הפרה של חוק זכויות האדם ושל האמנה האירופית.
 בהקשר זה ראוי לציין כי בשנים האחרונות נוטה המשפט האנגלי לשימוש נרחב
1 היבט נוסף לחשיבות של דרישות האמנה (העשויות 0  יותר בענישה מניעתית. 8
 לחול באנגליה מכוח חוק זכויות האדם): ענישה הרתעתית עשויה להיחשב
 כמנוגדת לאמנה ולחוק זכויות האדם. ענישה הרתעתית היא קביעה בלתי־מידתית
 של עונש במטרה להרתיע את הציבור, ואם העונש חורג מאוד מהעונש המידתי
 לחומרת העבירה - הוא אינו עומד בתנאי האמנה והחוק: הוא אינו מניעתי, הוא
 לא בא להגן על החברה מפני עבריין מסוכן, וסעיפי האמנה האירופית החלים על
 מאסרים מונעים, כמו גם דרישותיה לבדיקה שיפוטית של הסכנה הנשקפת לעתים
 מזומנות, אינן רלבנטיים לגביו. אולם, יש לזכור כי רק במקרים שבהם העונש
 חורג מאוד מהעונש המידתי (לשם השגת הרתעה) יראו את העונש כמנוגד לסעיף
 3 של האמנה, ומשום כך קשה להניח שחוק זכויות האדם והאמנה האירופית
 יביאו לפסילת עונשים הרתעתיים שאינם חורגים מהנדרש לפי ההוראות שבחוק

'0  הפלילי האנגלי.9

Criminal Law at the Crossroads: The Impact" לדעה דומה ראוHon.. Justice Mary Arden, 106 
of Human Rights Act from the Law Commission's Perspective and the need for a Code," 

. 4 3 9 , 449 C r i m . L . Rev. 1999 
R . v. Morrisey, [2000] 2 107 השוו לפסק הדין הקנדי הדן בעונש מינימום בעבירת הריגה 
 S.C-R. 90. גם שם התעוררה שאלה דומה לזו שהציג לורד וולף. העובדה שהשאלה
 התעוררה דווקא לגבי עבירת הריגה נעוצה בכך שעבירה זו רחבה מאור וכוללת מקרים

 שונים מאוד בחומרתם.
 108 לדיון מפורט יותר בחקיקה הפלילית החדשה באנגליה ראו פרק ב.2 להלן.

 109 אמרסון ואשוורת', הערה 77 לעיל, פרק 16 סעיף 7, מצביעים על כך שייתכן כי האיסור
 החוקתי יביא לפסילת עונשים הרתעתיים, אך הם מפנים לפס־קה אנגלית שדנה בגבולות
 האפשרות להחמיר בעונש משיקולי הרתעה לפי החוק הפלילי, ולכן קשה לראות בפסיקה
 זו תמיכה לטענה שיש איסור חוקתי העולה על האיסור הפלילי. להוראות הפליליות

 באגגליה ראו פרק ב.2 להלן.
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 המסקנה מהאמור לעיל היא שהדרישה למידתיות בין חומרת העונש לחומרת
 העבירה אינה כה חזקה באמנה האירופית ובחוק האנגלי בדבר זכויות האדם.
 הדרישה חלה רק כשיש לעונש תכלית עונשית, והיא אינה שוללת ענישה
1 יש לזכור, שכאשר מדובר בתכלית העונשית, ההלימה נדרשת גם 1  מניעתית.0
 לפי ההוראות שבחוק הפלילי האנגלי, כלומר: ניתן לערער על עונש שאינו
 הולם; עם זאת, ברור שהכללת הדרישה באמנה האירופית (בסעיפים 3 ו־5) ובחוק
 זכויות האדם נותנת לה משנה־תוקף ומאפשרת תקיפה של העונש במוסדות

 האירופיים ובבתי המשפט האנגליים לפי החוק משנת 1998.
 ההוראות שבחוק זכויות האדם אינן דורשות ענישה מידתית אלא אוסרות
 ענישה החורגת מהמידתיות; הן אינן שוללות ענישה מניעתית גם כשהיא חורגת
 מהעונש המידתי, אולם יש בהן כדי למנוע החמרה גדולה בעונש משיקולים של
 הרתעה כללית. הגיון הדברים נובע מכך שמדובר בהוראות העוסקות בזכויות אדם

 ולא במדיניות ענישה.

 התיקון השמיגי של החוקה הפדרלית גארצות-הגרית

"...excessive bail shall not be ,על פי התיקון השמיני לחוקה האמריקנית 
required nor excessive fines imposed, nor cruel and unusual punishments 

.inflicted" 
 הדיון שלנו בתיקון השמיני מוגבל, כמובן, לשאלות של מידתיות.1" ננסה
 ללמוד מתוך הפסיקה האמריקנית אם התיקון השמיני אכן אוסר ענישה שאינה
 מידתית, ואם כן - באיזו מידה. אין מחלוקת על כך שהאיסור הקבוע בתיקון
1 ואין מחלוקת על כך שהוא אוסר דרכי 1  השמיני משפיע על הטלת עונש מוות,2

 110 המתח בין ענישה מניעתית לשמירה על זכויות האדם הוא נושא הרצאות Hamlyn שנתן
 פרופ׳ אשוורת׳ בשנת 2002. הדובר עומד על האיזון הנדרש בין המניעה לזכויות האדם,
 ומבקר את בתי המשפט ואת הפרלמנט האנגלי על שאינם נותנים די משקל לזכויות האדם
 אלא נותנים חשיבות רבה להגנה על הציבור מפני הפשיעה. רוב הדיון מוקדש לזכויות
 דיוניות. בסוף ההרצאה השלישית העיר אשוורת׳ על כך שהזכות למידתיות בענישה אמנם
Andrew Ashworth,מוזכרת בפסיקת בית הדין האירופי אך אין הכרה ברורה בה. ראו 

.Human Rights, Serious Crime and Criminal Procedure (2002) 
 111 החשיבות המיוחדת של התיקון השמיני היא באפשרות לתקוף ענישה חמורה שאינה חורגת
 מהעונש המרבי. יש לזכור כי בארצות־הברית, ככלל, לא הייתה מוכרת זכות ערעור על

 גובה העונש (הדברים השתנו מעט בעשורים האחרונים).
 112 לאמתו של דבר, הפסיקה בעניין עונש המוות אינה מתיישבת כהלכה עם ההפרדה שנעשתה
 בפסיקה ובספרות המשפטית בין דיון בסוג העונש לדיון במידת העונש. לכאורה צריך היה
 להכריע אם עונש המוות (סוג העונש) מנוגד לחוקה. הפסיקה כיום אינה פוסלת את עונש
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 ענישה אכזריות;113 המחלוקות בפסיקה מתעוררות בשאלה הברורה •פחות של מידת
 העונש.114

 שאלת תחולתו של התיקון השמיני על עונשים שאינם פסולים כשלעצמם,
 אלא חמורים ובלתי־מידתיים, עדיין שנויה במחלוקת בין שופטי בית המשפט
1 בעבר התעוררה השאלה כמה פעמים בעתירות של 1  העליון של ארצות״הברית. 5
 עבריינים שנידונו בשל עבירות שאינן חמורות לתקופות מאסר ארוכות מאוד -
 לעתים מאסרי עולם - ללא זכות לשחרור מוקדם, לפי חוקים הקובעים עונשים
 חמורים מאוד לעבריינים מועדים כגון חוקים הקובעים מאסרים ממושכים מאוד
 בעבירה השלישית. ייאמר מיד כי אין מחלוקת בבית המשפט העליון של
" וכל השופטים מסכימים  ארצות־הברית לגבי תקפותם של החוקים הללו,6
 שהמדינות (וגם המחוקק הפדרלי) רשאים להחמיר בעונשם של עבריינים מועדים
 משיקולים של הרתעה או מניעה; עם זאת, כמה פעמים נטען כי במקרים

 המוות אלא פוסלת את הטלתו במקרים מסוימים: בית המשפט מתייחס לעונש המוות כאל
 עונש שאינו פסול אבל יש לבדוק אם הוא אינו חמור מדי במקרה מסוים. אלא, שמדובר
 בסוגים מוגדרים היסב כמו קטינים או מפגרים, לא בבדיקה של מקרה ספציפי על כל
 נסיבותיו. לאחרונה אכן לא הקפיד בית המשפט על הבחגה זו וכרך את הדיון בעונש
 המוות עם הדיון במידת העונש, וזאת בהחלטה של בית המשפט העליון של
 ארצות־הברית, שקבעה ברוב של 3:6 כי עוגש מוות למפגרים נוגד את התיקון השמיני;

S. Ct122 , Atkins v. V i r g i n i a  ) 2002(דאו 2242 .
. בפסק הדין בעניין Weems ביטל בית S . Ct30 , (544. Weems v. United S t a t e s 1 9 1 0 ) 113 
 המשפט העליון של ארצות־הברית עונש שהוטל בפיליפינים (שהיו אז תחת שלטונה של
 ארצות־הבריתן על חייל אמריקני שהיה מוצב במשמר החופים במנילה: הדיון נסב סביב
 עונש מאסר שהיה מלווה בתנאים קשים ביותר, עבודת פרך ושלשלאות ברזל, ובית

 המשפט קבע שחעוגש הוא אכזרי ומנוגד לתיקון השמיני של החוקה.
 114 במאמר הסוקר פסיקה אחרונה בגושא זה של בדיקת ההלימה בין חומרת העבירה לחומרת
 העונש הביע המחבר תמיכה בהחלת האיסור הכלול בתיקון השמיני גם על מידת העונש,
Ray s. Pierce, וציין כי בדרך זו יהיה לתיקון השמיני משמעות אמיתית גם בימינו; ראו 
"Constitutional and Criminal Law - Eighth Amendment - Now You Can't Do That: 

," 24 U. A r t LittleDisproportionate Prison Sentences as Cruel and Unusual Punishment 
.Rock L . Rev. 775 (2002) 

 115 יש בפסיקה ניתוחים מרתקים להיסטוריה של התיקון השמיני החל במגנה קרסא האנגלית,
 וניסיון להסיק מניתוח זה הצדקה לפרשנות הרחבה או המצרה של התיקון. ראו, למשל,
 השופט Powell בדעת המיעוט בעניין Rummel, הערה 116 להלן, והשופט Scaiia בעניין

 Harmelin, הערה 119 להלן.
 116 לביקורת על חקיקה זו, ולטענה שעונשי מינימום וחוקי שלוש פעמים מנוגדים לתיקון
 השמיני משום שאינם מאפשרים בדיקת כל מקדה לגופו והתאמה ביו חומרת העתש

A Problem in Emotive Due Process:Samuel H. Pillsbury, " לחומרת העבירה, ראו 
. B u f f . Crim. L . Rev6 " , 2 0 0 2 (483. California's Three Strikes L a w ) 
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 מסוימים העונשים חורגים מאוד מהעונש המידתי לחומרת העבירה ולכן מנוגדים
 לתיקון השמיני.

״ נדחתה עתירת הביאם קורפוס של י p u m m e l v. Estelle בשנת 1980, בעניין 
 הנאשם ברוב של חמישה נגד ארבעה, ולא נתקבלה טענתו שעונש המאסר שהוטל
 עליו נוגד את התיקון השמיני. שופטי הרוב הגבילו את האיסור שבתיקון השמיני
 לדרכי ענישה אכזריות או לעונש המוות, והשאירו פתח לתחולה של התיקון
 השמיני בעניינים אחרים רק במקרים נדירים ביותר. שופטי המיעוט סברו כי

1 1  האיסור שבתיקון השמיני חל גם על ענישה לא מידתית.8
 שלוש שנים אחר כך חזרה ועלתה השאלה בפני בית המשפט העליון בפרשת

9,Solem v. Hehnשם קבע הרוב שהעונש שהוטל על העותר אינו עומד בתנאי n 

 התיקון השמיני והוא בטל משום שאינו תואם את חומרת העבירה. השאלה הגיעה
Harmelin v. Michigan.1991 בעניין u  שוב לבית המשפט העליון בשנת 0

 העתירה של הרמלין נדחתה ברוב של חמישה נגד ארבעה: השופט סקליה, שדחה
 את העתירה, סבר כי פסק הדין בעניין Solem - שקבע כי התיקון השמיני אוסר
 עונש שאינו מידתי בכמותו - הוא מוטעה, אולם לדברים אלה הצטרף רק השופט

. רומל הורשע בעבירת מרמה לאחר S Ct100 Rummel v. Estelle . 1133, 1138)1980 ( 117 
 שכבר הורשע בעבר בשתי עבירות מרמה. הסכום הכללי של שלושת העבירות היה פתרת

 מ־250 דולר. הוא נדון לפי חוק הקובע עונש חובה של מאסר עולם לעבריינים מועדים.
"The scope of the Cruel :118 שופטי המיעוט ניתחו את התיקון השמיני והגיעו למסקנה הבאה 
and Unusual Punishment Clause extends not only to barbarous methods of punishment, 
but also to punishments that are grossly disproportionate... The inquiry focuses on 
whether a person deserves such punishment, not simply whether the punishment would 
 ".serve a utilitarian goal, שם, בעמי 1146. בפסק הדין מובאת הדוגמה הבאה: עונש
 מנדטורי של מאסר עולם בגץ עבירת חנייה עשוי להרתיע מהעבירה אבל יפגע בתחושת
 הצדק, והוא מנוגד לתיקון השמיני. דוגמה זו נזכרת שוב ושוב בפסיקה; לדעתי אין היא
 מוצלחת כלל: לא רק משום שהיא מציגה מצב קיצוני ביותר, ולפיכך גם שופטים
 שמצרים מאוד את התחולה של התיקון השמיני יהיו מוכנים להחיל אותו במקרה זה, אלא
 משום שגם למטרת ההרתעה מפני חנייה במקום אסור, עונש מנדטורי של מאסר עולם
 אינו מידתי - הוא אינו נחוץ לשם הרתעה וגם עונש מאםר קצר בהרבה ישיג מטרה זו.
 גם מי שמוכן לענישה חמורה מהעונש ההולם את חומרת העבירה להשגת מטרות ענישה

 אחרות, דורש שהעונש לא יעלה על המידה הדרושה להשגת אותן מטרות.
. סולם הורשע בעבירה של משיכת שיק על סך 100 דולר כשאין s Ct 1 0 3 . 3001 (1983) 119 
 לו חשבון בנק. בעברו היו שש עבירות של התפרצות ונהיגה בשכרות. לא היה כל איום
 או שימוש באלימות בכל העבירות. הוא נדון לפי חקיקה הדנה בעבריינים מועדים למאסר

 עולם, ללא אפשרות לשחרור מוקדם.
. הרמלין הורשע בעבירת סמים ונדון למאסר עולם ללא אפשרות s . Ct 1 1 1 . 2680 (1991) 120 
 לשחרור מוקדם, לפי חקיקה שקבעה עונש חובה של מאסר עולם למי שמחזיק כמות

. לי  מסוימת של סמים. לא היה לו עבר פלי
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 ריינקויסט: שלושה שופטים נוספים הצטרפו לתוצאת פסק הדין, כלומר: לדחיית
 העתירה ולקביעה שהעונש שהוטל על העותר אינו מנוגד לתיקון השמיני, משום
 שבמקרה הנדון העונש לא חרג במידה גדולה מהעונש המידתי; ארבעה שופטים
 היו מוכנים לקבל את העתירה. מסתבר כי יש רוב ברור לדעה שפסק הדין
 בעניין Solem אינו מוטעה וכי הוא מהווה הלכה. בסיכומו של דבר, ההלכה
 המקובלת מצויה בדברי השופט קנדי בעניין Earmelin, ולפיה התיקון השמיני
 כולל narrow proportionality principle, כלומר: רק סטיות גדולות מהעונש

 המידתי הן פסולות.'12
 הפסיקה האמריקנית קבעה כלים לבדיקת ההתאמה בין חומרת העונש לחומרת
 העבירה, ושלושה מבחנים חוזרים לאורך הפסיקה.122 המבחן הראשון הוא השוואה
 של חומרת העבירה לחומרת העונש, וחומרת העבירה נקבעת לפי הנזק ולפי
 מידת האשמה. בעניין Solem הביא בית המשפט גם מחקרים שונים המצביעים על
 האפשרות להעריך את חומרת העבירות.123 גם את חומרת העונש ניתן להעריך.124
 המבחן השני הוא השוואה בין העונש שניתן לעבירה זו לעונש שניתן לעבירות
 אחרות באותה מדינה, והמבחן השלישי הוא השוואה בין העונש שניתן לעבירה
 לבין העונש שניתן לעבירה זו במדינות אחרות.125 המחלוקת בין השופטים היא
 בשאלה אם יש לערוך תמיד את שלושת המבחנים, או ששני המבחנים האחרונים

 יופעלו רק אם המבחן הראשון יצביע על בך שהעונש אינו מידתי.
 לאחרונה עלתה שוב השאלה בבית המשפט העליון של ארצות־הברית בשני
 מקרים העוסקים בפסיקה של מדינת קליפורניה, שניתנה על פי החקיקה הקובעת
 כי במקרים מסוימים יוטלו עונשי מאסר ארוכים ביותר בעבירה שלישית. במקרה
 של Andrade,*1 נידון הנאשם לשני מאסרי עולם מצטברים, כך שלא יוכל

 121 חוקרים, המבקרים את החוקים לפיהם יש להטיל מאסר עולם בעבירה השלישית, רואים
 באפשרות לפסול ענישה בלתי־הולמת בהיותה מנוגדת לחוקה דרך להפחית את התוצאות

Book Review: Punishment and ,Michael Vitielo, " ל ש מ  השליליות של חקיקה זו. ראו, ל
Democracy: A Hard Look at Three Strikes, Overblown Promises, Punishment and 
Democracy: Three Strikes and You're Out in California. Franklin E. Zimring, Gordon 

- C a l . L . Rev90 " ,Hawkins and Sam K a m i n . 2002 (282, 2 5 7 ) 
 122 ראו, למשל, בעניין Rummel, הערה 116 לעיל,בעמ׳ 1150.

 123 קיימים מחקרים רבים העוסקים בהערכת החומרה של העבירה; לסיכום של מחקרים אלה
 ראו אצל קנאי, הערה 46 לעיל.

 124 לסקירה של מאמרים בעניין הערכתה של חומרת העונש ראו קנאי, שם, בעמי 170 והערת
 שוליים 70 שם.

 125 המבחן השני נוגע להיבט האודדינלי של המידתיות, והוא בודק את היחס בין חומרת
 העונשים בעבירות השונות; המבחן השלישי בודק גם את ההיבט הקרדינלי, משום שהוא

 בודק מה רמת הענישה במדינות אחרות.
.Lockyer v. Andrade, 123 S. Ct. 1166(2003) 126 
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 להשתחרר שחרור מוקדם בטרם יעברו 50 שנה, וזאת בשל שתי גניבות נפרדות
l - נידון J t E w m g של קלטות וידאו בערך כולל של $300. במקרה השני - פרשת 
 הנאשם למאסר עולם כך שיוכל להשתחרר שחרור מוקדם רק לאחר 25 שנה,
 וזאת בשל גניבה של שלושה מחבטי גולף בערך של $1,200. לשני הנאשמים היה
 עבר פלילי של עבירות רכוש, אך הם לא היו מעורבים בעבירות אלימות, ובשני
 המקרים העבירה שבשלה נענשו נידונה כעבירה של פשע על אף שניתן היה לדון
 בה גם כעבירת עוון - ואילו נעשה כך לא היה המקרה נכנס לגדר החקיקה

 המיוחדת ולא ניתן היה להטיל על העבריינים את העונשים החמורים.
 בשני המקרים נבחנה האפשרות לפסול את גזרי הדין מכוח התיקון השמיני
 לחוקת ארצות־הברית, ובשניהם נפסק ברוב של 4:5 (באותו הרכב) שהתיקון
 השמיני אינו פוסל את העונש שנגזר. עם זאת, יש להבחין בין שתי ההחלטות
 וגם בין הדעות השונות של שופטי הרוב. בסופו של דבר, ברור שיש רוב לדעה
 שהתיקון השמיני של החוקה חל על עונשי מאסר שהם מאוד לא מידתיים; רק

 השופטים סקליה ותומס התנגדו לדעה זו.
1 ורק נקודה אחת 2  רובו של הדיון בפרשת Andrade חורג ממסגרת דיוננו,8
 ממנו חשובה לנו. דעת הרוב הייתה שרק במקרים נדירים ביותר ייפסל העונש,
 ושאין בבית המשפט העליון הלכה ברורה בדבר הדרך שבה יש לבחון אם עונש
 שהוטל מנוגד לתיקון השמיני. שופטי המיעוט הגיעו למסקנה שיש הלכה ברורה
 שלפיה כאשר העונש חורג מאוד מהעונש המידתי כי אז העונש מנוגד לתיקון
 השמיני. לדעת המיעוט, המקרה של Andra.de היה מקרה כזה: 50 שנות מאסר
 עד לאפשרות של שחרור מוקדם אינן מוצדקות אפילו לפי גישה מניעתית. מאחר
 שלפי דעת רוב השופטים התיקון השמיני כולל איסור על עונשי מאסר שהם
 מאוד לא מידתיים, החלטה שהמקרה הנדון אינו כזה פירושה שאין לאיסור כל

 משמעות.129
 הדיון במקרה השני (Myving\ יותר חשוב לנו, משום שהוא עסק בשאלת היחס
 בין דרישת המידתיות לענישה מניעתית. הבעיה שנדונה הייתה כיצד יש לבדוק
 את המידתיות בין חומרת העבירה לחומרת העונש כשלנאשם יש עבר פלילי,
 ובאיזו מידה יש להתחשב בעבר הפלילי בהערכת החומרה של העבירה הנוכחית.
 ככלל, חוקי ״שלוש פעמים" מתבססים על העבר הפלילי, והתעלמות ממנו

,Ewing v. California, 123 S. Ct. 1179 (2003) 127 
ק הפלילי הפדרלי, הדן ביישום לא םביר של 2254 ו ח ל ( d ) ( 1  הדיון נסב בעיקר על סעיף 128 (

 החלטות בית המשפס העליון.
"if Anderade's sentence is not grossly 129 המיעוט מסיים את החלטתו בקביעה 
 "disproportionate, the principle has no meaning; ענין Anderade, הערה 125 לעיל בעמי

.1179 
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 רות קנאי משפטים לה תשס״ה

 בבחינת המידתיות לא תיתן משקל ראוי לזכותו של המחוקק המדינתי לקבוע
 מדיניות ענישה מניעתית.

 השופטת אוקונור, שהביאה את דעת הרוב, עמדה על כך שבניגוד לדרך שבה
 הציג הנאשם את העבירות שבהן הורשע, דובר בעבירות חמורות ־ וחומרתן רבה
 אף יותר כשמתחשבים בעבר הפלילי. אכן, השופטת אוקונור הדגישה כי בקביעת

1 3  חומרתן של העבירות לצורך בדיקת המידתיות יש להתחשב גם בעבר הפלילי.0
 כל השופטים - גם שופטי המיעוט - הסכימו שהמדינות רשאיות לבחור
 מדיניות ענישה מניעתית ולחוקק חוקים המטילים מאסרים ארוכים מאוד על
1 משום כך, גם שופטי המיעוט לא סברו שיש  עבריינים בעלי עבר פלילי.'3
 לפסול את החקיקה של מדינת קליפורניה, אולם לדידם בסופו של דבר יש לבדוק
 אם העונש חורג מאוד מהעונש המידתי לעבירה האחרונה - גם אם מתחשבים
 בעבר הפלילי, ובמקרים הנדונים הם הגיעו למסקנה שחריגה כוו אכן התקיימה.
 שופטי הרוב, מלבד השופטים םקליה ותומס, הסכימו שהתיקון השמיני אוסר
 חריגה הגדולה מהעונש המידתי, אלא שבבדיקת העונש המידתי הם נתנו משקל
 גדול יותר לעבר הפלילי ולכן לא סברו שהעונשים שניתנו חורגים מאוד מהעונש

'3  המידתי.2
E קשה לתאר מקרה שבו העונש w i n g n Andrade לאחר ההחלטות בעניין 
 חורג מאוד מהעונש המידתי ואינו עומד בדרישות התיקון השמיני לחוקה.33' אלה

"In weighing the gravity of Ewing's offense, we must place on the scales not only the 130 
, הערה 126 E w i n g עבין ;current felony, but also his long history of felony recidivism" 

 לעיל, בעמי 1190-1189.
 131 שופטי המיעוס הגיעו למסקנה שהעבירה שבה הורשע הנדון אינה מתאימה להיות עבירה
 המכניסה את המקרה לתחום של החוק הנדון. התכלית המניעתית והרצון להגן על הציבור,
 המונחים ביסוד החקיקה הנדונה, נוגעים לעבריינות אלימה ומסוכנת ולא לעבריינות רכוש

 המתבטאת בגניבה, שבה ניתן לדון גם כעוון.
 132 רק השופטים סקליה ותומס סברו שהתיקון השמיני כלל לא חל על עונשי מאסר, ומשום
 כך כלל לא נדרשת בדיקה של מידתיות ואין כל מגבלה על העונש שניתן להטיל על
 עבריינים מועדים. השופט סקליה חזר על עמדתו מהפסיקה הקודמת: לדידו אין בתיקון
 השמיני איסור על עונשי מאסר שאינם מידתיים, ומידתיות היא דרישה של מדיניות
 ענישה גמולית. מדינת קליפורניה זכאית לאמץ מדיניות ענישה מניעתית, ואם כך עשתה
 אין בל מקום לבדיקת המידתיות בין חומרת העונש לחומרת העבירה. לדעתו של השופט
 סקליה אץ מקום לאיסור חוקתי על ענישה שאינה מידתית. הוא אינו סבור שדרישות של
 צדק והגינות שוללים ענישה שאינה מידתית. השופט סטיבנס העיר על כך שלפי גישת
 השופטים סקליה ותומס - שלפיה התיקון השמיני לא חל על אורך המאסר - התוצאה היא
 שהתיקון השמיני חל על שיעור הקנס, על גובה הערבות, על עונש המוות אך לא על

 מידת המאסר - וזו תוצאה אבסורדית.
 133 ביקורת חריפה על שני פסקי הדין האחרונים מראה שבעוד שלגבי החומרה של עונש
 המאסר נקט בית המשפט אמת־מידה של חריגה גדולה מהעונש המידתי, ולמעשה לא פסל
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 הן החלטות מאכזבות,. מאחר שבית המשפט העליון לא ניצל את ההזדמנות לתת
 משמעות ממשית ורלבנטית לתיקון השמיני. כמו כן, אין בהן דיון אמיתי בשאלה
 מתי חריגה מהעונש ההולם היא גדולה, והיה מקום לדון גם באיזון בין זכותו של
 העבריין לעונש הוגן, המותאם לעבירות שבהן הורשע, לבין זכות הציבור להגנה
 מפני עבריינים מועדים. במדינות אחרות איזון כזה מתבצע באמצעות פסקת
 ההגבלה, אך בהיעדר פסקה כזו בחוקה האמריקנית, ולפי המסורת של הפסיקה

 האמריקנית, היה מקום לבצעו במסגרת הדיון בתיקון השמיני.
 הפסיקה האמריקנית מושפעת מאוד משאלות הנוגעות ליחס בין בתי המשפט
 הפדרליים לבתי המשפט ולמחוקקים של המדינות, והיא מדגישה רבות את
 החשיבות שבשמירה על האוטונומיה של המדינות בקביעת עבירות ועונשים. הדבר
 מביא לריסון של בתי המשפט הפדרליים בהתערבות בענישה ובחקיקה של
 המדינות. זו אחת הסיבות לכך שהתיקון השמיני כולל רק דרישה מוגבלת של
 מידתיות, והוא אוסר רק עונשים הסוטים באופן בולט מהעונש המידתי.134 השופט
 קנדי, שחוות דעתו בעניין Harmelin נחשבת כמייצגת של ההלכה כיום, מנה
 ארבעה עקרונות שההתחשבות בהם משרטטת את הגבולות של בדיקת
1 עקרונות אלה שומרים על האוטונומיה של המחוקקים במדינות 3  המידתיות. 5
 השונות, ומדגישים שהמדינות הן הקובעות את רמת הענישה, את הערכים של
 החברה ואת מדיניות הענישה; התיקון השמיני אינו מחייב קבלת מדיניות ענישה
 מסוימת, והמדינות יכולות לבחור במטרות הענישה הנראות להם - ולכן בהכרח

 יהיו הבדלים בין המדינות.
 האיסור בתיקון השמיני על ענישה שאינה מידתית מתיישב, לדעת השופט
 קנדי, עם הקביעה שהמדינות רשאיות לבחור מדיניות ענישה. לדעתו, בניגוד

 עונשי מאסר ארוכים מאוד, הרי שפסיקה הדנה בפיצויים עונשיים ובחילוטים נוקטת
 אמות־מידה קלות יותר ואינה מהססת לקבוע שפיצויים עונשיים גבוהים הם מנוגדים

Death is Different', Is Money Different?Rachel A. Van Cleave, '" לתיקון השמיני. ראו 
Criminal Punishments, Forfeitures, and Punitive Damages - Shifting Constitutional 

. S . Cal. Interdise. L.J12 " , 2 0 0 3 (217. Paradigms For Assessing P r o p o r t i o n a l i t y ) 
 134 השופטים המתנגדים לביטול עונשים שאינם מידתיים חוששים מכך שהם יהוו למעשה
 ערכאת ערעור על החלטות בתי המשפט של המדינות, אך מעניין לראות שבית הדין
 האירופי מוכן לעשות זאת ואינו חושש מהפיכתו לבית משפט שלערעור. עם זאת, כפי

 שראינו, גם בית הדין האירופי נוהג ריסון רב.

"All of this principles - the :1 הערה 119 לעיל, בעמי 2705-2703. השופט סיכם ואמר 3 5 

primacy of the legislature, the variety of legitimate penological schemes, the nature of our 
federal system, and the requirement that proportionality review be guided by objective 
factors - inform the final one: The Eights Amendment does not require strict 
proportionality between crime and sentence. Rather it forbids only extreme sentences that 

 ".are 'grossly disproportionate' to the crime (שם, בעמי 2705).
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 לדעת השופט םקליה, האיסור על עונש שאינו מידתי קיים גם אם לא בוחרים
 בגישה גמולית, ולכן השופט קנדי אוסר רק חריגה גדולה מהעונש המידתי.
 במילים אחרות, לדידו מדובר בעונש מידתי בעל גבולות רחבים, שבתוכם ניתן
3' חשוב לשים לב כי בסופו של דבר מדובר  לקדם תכליות ענישה שונות.6

 בעיקרון צר מאוד של מידתיות, שהשפעתו על הענישה - מוגבלת.
 בחוקותיהן של מדינות רבות בארצות־הברית יש סעיפים מקבילים לתיקון
 השמיני לחוקת ארצות־הברית. יש מקום לציין שהוראות כאלה עשויות לתת
 לנאשמים הגנה רבה יותר, משום שבמדינות אלה לא מתעוררת הבעיה של
 המשפט האמריקני בכל הנוגע להתערבות המשפט הפדרלי בפסיקת המדינות בתוך
 ארצות־הברית.137 אולם, גם בהוראות הקיימות בחוקותיהן של מדינות אלה מדובר
 בהוראות שאינן תלויות במדיניות הענישה אלא בעקרונות של זכויות אדם
 ושמירה על הגינות בלפי האזרח. על כן, ההוראות שבחוקה לא השתנו גם

 כשמדיניות הענישה במדינות אלה עבדה שינוי יסודי.38'
 בסופו של דבר, גם אם רוב שופטי בית המשפט העליון מסכימים שהתיקון
 השמיני לחוקה כולל איסור על ענישה שאינה מידתית, זהו איסור מוגבל מאוד,
 המאפשר ענישה מניעתית החורגת מאוד מהעונש המידתי ואין בו הגנה אמיתית
 על זכויות האדם. האיסור אינו מבטא מדיניות ענישה מסוימת, והיקפו המוגבל

 בא רק למנוע פגיעה חמורה בזכויות אדם.

 136 השוו לניסיון של גרוסמן לבסס את פסיקת בית המשפט העליון על תורת ענישה של
Steven Grossman, "Proportionality in Non-Capital Sentencing: The .limiting retributivism 
Supreme Court's Tortured Approach to Cruel and Unusual Punishment," 84 Ky. L.J. 107 

.(1995) 
 כפי שראינו בראשית המאמר, גמול מוגבל הוא מדיניות ענישה ולכן אינו מתאים לשמש
 כתאודיה להפעלת התיקון השמיני. התאור־ה המתאימה להפעלת התיקון השמיני היא
 שמירה על זכויות האדם. ענישה החורגת מאוד מהעונש המידתי פוגעת בזכויות האדם:
 היא מצביעה על אפשרות של שרירות, על פגיעה בשוויון ועל שימוש באדם כאמצעי
 להשגת מטרה חברתית - ולכן היא פסולה. להבחנה בין מדיניות ענישה של גמול מוגבל

 לבין הוראות חוקתיות ראו הדיון בפרק א.3 לעיל.
 137 דוגמה לכך מצויה במאמר המצביע על ההבדל בין התיקון השמיני לחוקת ארצות־הברית,
 האוסר ענישה אכזרית ובלתי־רגילה, לבין האיסור על ענישה אכזרית או בלתי־רגילה
Jonathan David Nelson. "Case Note: Henderson v. Arkansas: .בחוקה של מדינת ארקנסו 
One Strike and you're Out - Does the Arkansas Constitution Provide It's Citizens with 
More Protection Than The United States Constitution in the Context of Cruel and/or 

. A r k . L Rev56 " ? 2003 (229. Unusual P u n i s h m e n t ) 
 138 כך, למשל, במדינת קליפורניה נהגה במחצית הראשונה של המאה ה־20 מדיניות ענישה
 שיקומית. בשנת 1976 חל מהפך במדיניות הענישה ונחקק חוק חדש (סעיף 1170 של הקוד

 הפלילי), שהנהיג מדיניות ענישה גמולית.
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 הצ׳רטר הקנדי על זכויות האדם

Cruel and) סעיף 12 לצ׳רטר הקנדי אוסר ענישה אכזרית ולא מקובלת 
 Unusual).139 מהפסיקה ומהספרות הקנדית עולה שאיסור זה לא חל רק על דרכי

 ענישה אכזריות ולא מקובלות, אלא שגם עונשים שהם מאוד לא מידתיים
1 יצוין שגם בפסיקה שקדמה לצ׳רטר 4  נחשבים עונשים אכזריים ואסורים על פיו.0
 ונסבה סביב סעיף )b)Bill of Rights^ 2 הקנדי נקבע שעונש לא מידתי נוגד את

 החוקה.
 המבחן להיותו של עונש בלתי־מידתי במידה כזו שהוא אכזרי ופסול על פי
 הצ׳רטר הוא היותו "so excessive as to outrage standards of decency".142 ביטוי
 זה חוזר לאורך כל הפסיקה. בספרות ובפסיקה פותחו מבחנים כדי לראות מתי
grossly) העונש מגיע למדרגה זו, ורק עונש שהוא מאוד לא מידתי 

 disproportionate) ייפסל.
 למרות שבקנדה - שלא כמו בארצות־הברית ובאמנה האירופית - ברור
 שהאיסור על ענישה אכזרית כולל גם איסור על ענישה לא מידתית, למעשה גם
 בקנדה המשמעות של איסור זה מוגבלת מאוד. אמנם, הספרות המשפטית מדברת
 על מידתיות בין חומרת העונש לחומרת העבירה,143 אולם קריאה מדוקדקת של
 פסקי הדין מראה שהביטוי ״חומרת העבירה״ מתפרש ככולל לא רק את חומרת
 המעשה וחומרת האשמה אלא גם נסיבות הקשורות לעבריין כמו עברו הפלילי.
 כך, למשל, בעניין סמית קבע השופט למר כי יש לגזור על העבריין עונש
 צודק וראוי בהתאם לנסיבות העבירה שעבר, למידת אשמתו ולנסיבותיו

 האישיות.144
1 סעיף זה אוסר 4  מקור נוסף לדרישת המידתיות נמצא בסעיף ד לצ׳רטר. 5

The Canadian Charter of Rights and Freedoms, (Constitution Act, 1982, Schedule B 139 
.Part I) 

Peter W.Hogg, Constitutional L a w of C a n a d a 1213 (4th ed., 1997); Smith v. , 1 4  ראו, למשל 0
. Q . [1987] 1 S. C. R. 1045 

R. v. Shand (1976) 70 D. L. R. (3d) 395; M i l l e r and C o c k r i e l v. The Queen , 1 4  ראו, למשל 1
. [ 2 [1977 S.C.R. 680; Canadian Bill of Rights (S.C., 1960, c. 44) 

, הערה 140 לעיל, והדברים חוזרים M i l l e r 142 השופט לסקין קבע מטבע לשוני זה בעניין 
 בהמשך הפסיקה.

 כך, למשל, הוג, הערה 139 לעיל, המדבר על שתי קטגוריות הנכללות בסעיף: הראשונה 143
"those that are grossly disproportionate to - דרכי ענישה הפסולות כשלעצמן, והשנייה -

.the offence" 
 עניין Smith 144, הערה 139 לעיל, בעמי 1073.

"Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the : 1 4  וזו לשון הסעיף 5
right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental 
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ת קנאי משפטים לה תשס״ה  ת

 פגיעה בזכויות מהותיות ופרוצדורליות של הנאשמים: הסעיף דורש כי ההליכים
 המשפטיים לא יפגעו בעקרונות הצדק (fundamental justice). הוראה חוקתית
 נוספת, בסעיף 9 לצ׳רטר, אוסרת מאסר שרירותי וקובעת כי לכל אחד יש זכות

1"6."not to be arbitrarily detained or imprisoned" 
 נבחן הוראות אלה לאור הפסיקה הקנדית.

1 נדונו הוראות חוק פלילי שהטיל עונש מאסר שאינו קצוב על 4 7 L y o n s בעניין 
 עבריינים מסוכנים.148 השופט לה פורסט ציטט דברים שאמר השופט למר בעניין
 Smith, והדגיש שהעונש צריך להיות מידתי - ראשית ביחס לחומרת העבירה, אך
 גם ביחס לסכנה הנשקפת מהעבריין. העונש הבלתי־קצוב שנקבע בחוק לעבריינים
 מסוכנים אינו בלתי־מידתי ביחס לעבירה ולסיכון הפוטנציאלי שהעבריין יזיק
 לאחרים,149 ולכן החקיקה הקובעת מאסר בלתי־קצוב לעבריינים מסוכנים אינה
 מנוגדת לצ׳רטר:50נ היא אינה פוגעת בעיקרי הצדק ולכן אינה מנוגדת לסעיף 7
 לצ׳רטר.51' נוסף על כך, גם המאסר הבלתי־קצוב שנועד להגן על החברה
 מעבריינים מסוכנים לא ייחשב לעונש אכזרי ולא מקובל, ולכן גם אין פגיעה
 בסעיף 12 לצ׳רטר.152 המסקנה היא שהחקיקה הקובעת מאסר שאינו קצוב

 לעבריינים מסוכנים אינה מנוגדת לצ׳רטר, ולכן אין מקום לבטלה.

Cunningham v. לסעיף 7 לצ׳רטר ולעקרונות הצדק בתחום הענישה ראו גם .justice..." 
The C a n a d i a n C h a r t e r of Rights and Freedoms sec. 9.98 ;Canada [1993] 2 S. C. R. 143 

.(3d ed., Gerald A. Beaudoin & E. Mendes eds., 1996) 
 146 לקיומו של איסור נפרד על שרירות יש חשיבות מבחינת הפרשנות שנתן השופט למר

 לסעיף 12. בעניין Smith, הערה 139 לעיל, בעמי 1076, פסק השופט למר כי החשש
 משרירות אינו תופס מקום נכבד בהפעלתו של סעיף 12 משום שהשרירות נאסרה במפורש
 בסעיף 9. יש להבין את דבריו על רקע הפסיקה האמריקנית, שבה נקבע שעונש המוות

u. s. :Furman v G e o r g i a  מנוגד לתיקון השמיני לחוקה בגלל הפעלתו השרירותית 408 ,
 (1972)238. ראו גם הוג, הערה 139 לעיל, בעמ׳ 1148.

R .v. Lyons [1987] 2 S. C. R. 309 147 
 148 כיום סעיף 752 של הקוד הפלילי. מאסר שאינו קצוב יכול שיהא מאסר לעולם. השופט
 אינו קוצב את תקופת המאסר, והיא תיקבע במשך השנים בהתאם למסוכנות של העבריין.

 149 שם, בעמי 335.
 150 ראו גם הדיון אצל הוג, הערה 139 לעיל, בעמ׳ 1218-1217. משום כך אין צורך לבדוק
 את החקיקה הקובעת מאסרים שאינם קצובים לעבריינים מסוכנים לפי סעיף 1 לצ׳רטר

 (פסקת ההגבלה הקנדית).
 151 גם השופט למר הסכים שהסעיפים הקובעים מאסר בלתי־קצוב לעבריינים מסוכנים אינם

f)11) מנוגדים לסעיפים 7, 11 ו־12 לצ׳רטר. דעת המיעוט שלו מתייחסת להפרת סעיף 
 לחוק הפלילי בהליכים שהתנהלו באותו מקרה.

 152 ראו דעת הרוב מפי השופט לה פורסט בעגיין Lyons, הערה 146 לעיל, בעמ׳ 338 ואילך.
 ההחלטה מושפעת מאוד מהגדרה המדויקת של העבריינים שעליהם חל החוק, וכן
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 בענייןR. v. M. (C. A.) נדונה החלטה שבה הוטל על העבריין עונש מצטבר
1 השופט למר חוזר על כך שהעונש צריך להיות צודק 5  העולה על 20 שנה.3
 וראוי (just and appropriate). בהחלטה זו נתן השופט למר חשיבות מיוחדת
 לשמירה על מידתיות בין חומרת העונש לחומרת העבירה, הכוללת גם את חומרת
 האשמה,154 והסביר שרק כשמידתיות זו נשמרת העונש אכן מגיע לנאשם. השופט
 הדגיש כי דרישה זו היא עיקרון בסיסי של המשפט הפלילי, שיש לשמור עליו הן
 בקביעת האחריות הפלילית הן בקביעת העונש. אין לראות אדם אחראי כשאין לו
 אשמה, ואין להטיל עליו עונש מעבר למגיע לו. השופט הוסיף ואמר כי שמירה
 על מידתיות בין חומרת העבירה לחומרת העונש מהווה עיקרון יסודי במשפט
 הפלילי וחלק מעקרונות הצדק הנזכרים בסעיף 7 לצ׳רטר. זהו עיקרון חוקתי, ויש
 לשמור עליו גם כשמקדמים מטרות ענישה שונות. הפרלמנט רשאי לקבוע עונשים
 לשם קידום מטרות של הרתעה, שיקום ומניעה, אולם עליו לשמור בגבולות

 רחבים על מידתיות בין העבירה לעונש.
 שלא כמו בעניין Smith ו Lyons, ההחלטה בעניין .R. v. M ניתנה לאחר
 שנחקק סעיף 718 לקוד הפלילי. סעיף זה מונה את מטרות הענישה ואת שיקולי
"A sentence must be proportionate to the gravity of the :הענישה ונאמר בו 
 "offence and the degree of responsibility of the offender. השופט למר דן
1 השופט למר דיבר גם על עקרונות החוקה - סעיפים 7, 5  בהרחבה גם בסעיף זה.5
 9 ו־12 לצ׳רטר - וגם על סעיפי החוק, ולא תמיד הבחין בין האיסור על עונש
 שאינו מידתי, שמקורו בסעיפי החוקה, לבין חשיבותה של המידתיות, שמקורה

 בסעיף 718.1 של החוק הפלילי.
 עם זאת, יש בדבריו התייחסות מיוחדת למידתיות כעיקרון חוקתי. השופט
 למר הדגיש כי עיקרון המידתיות הוא עיקרון מרסן הבא למנוע הטלת אחריות
 כשאין אשם, ולמנוע הטלת עונש חמור מזה ההולם את חומרת העבירה.136 בכך

 מהסידורים שנקבעו בחוק לבדיקת המסוכנות של האסירים ולשחרורם. יצוין, כי הוראות
 החוק כיום שונות מההוראות שהיו בעת שניתן פסק הדין.

 153 העדה 32 לעיל. טענתו של המערער נדחתה. נקבע שאמנם בדרך בלל בית המשפס לא
 יפסוק מאסרים המצטברים לתקופה העולה על 20 שנה, אך כאשר שיקולי הענישה

 מצדיקים מאסר ארוך יותר, בית המשפט מוסמך להטילו והוא אינו בלתי־חוקתי.
"... broadly commensurate with the gravity of the offence committed :154 וכלשונו של השופט 
 "and the moral blameworthiness of the offender (שם, בפסקה 40). השופט לא פירש מה
 נכלל באשמה: האם מדובר באשמה הנלמדת מהנסיבות של אותה עבירה? באיזו מידה ניתן
 להתחשב בנסיבות אישיות כמו עבר פלילי, ואולי אף בנסיבות םוציו־אקונומיות? במה

?moral blameworthiness ניתן להתחשב בהערכה של 
 155 נשוב ונדון בסעיף 718.1 בדיון בחקיקה הפלילית בקנדה, בסעיף 2 של פרק זה.

 156 הערה 32 לעיל, פסקאות 80-79.
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 אפיין השופט את המידתיות כעיקרון מרסן, הקובע סף עליון לחומרת העונש
 המתאימה להוראות חוקתיות.

1 נדון סעיף שקבע עונש מינימום של שבע שנות 5 1 S m i t h בפסק הדין בעניין 
 מאסר למי שייבא סם, ללא קשר לכמות הסם ולעבר הפלילי של העבריין. השופט
 למר דן בטענה שהסעיף מהווה הפרה של סעיף 12 לצ׳רטר, משום שהוא קובע
 מאסר מינימום ללא התחשבות בחומרת העבירה הקונקרטית (כמות הסם) ובנסיבות
Smith האישיות של העבריין (עברו הפלילי). בדבריו של השופט למר בעניין 
 ניתן למצוא הבחנה ברורה בין ההתייחסות למידתיות כעיקרון חוקתי לבין
 הדרישה לשמירה על מידתיות כחלק מהמשפט הפלילי. השופט הסביר כי במסגרת
 הצירטר יש לפסול רק עונשים החורגים מאוד מהעונש המידתי, כדי שלא כל
 עונש חמור מדי ייחשב בלתי־חוקתי. הביקורת הרגילה על מידת העונש צריכה

'5  להעשות במסגרת המשפט הפלילי בהליכי ערעור.8
 מכאן עבר השופט להסביר כיצד ייקבע מתי עונש הוא בלתי־מידתי עד כדי
 כך שהוא מהווה הפרה של החוקה: על השופט לשקול את חומרת העבירה, את
 הנסיבות הקשורות לעבריין ואת הנסיבות של העבירה כדי לקבוע טווח של
 עונשים המתאימים למטרות השונות של הענישה - להעניש, לשקם, להרתיע את

1 5  העבריין הנדון, או להגן על החברה מפני עבריין זה.9
 אולם, השופט למר המשיך ואמר כי שיקולי ענישה נוספים - ובמיוחד
 שיקולים של הרתעה כללית - אינם נשקלים בשלב זה, והם יובאו בחשבון רק
.(grossly disproportionate) אם אינם מביאים לעונש שהוא מאוד בלתי־מידתי 
 המידתיות הנדרשת לפי סעיף 12 נשמרת כל עוד העונש מותאם להשגת תכלית
 ענישה הנוגעת לעבריין הנדון, כולל הגנה על הציבור מפני אותו עבריין. הגישה
 של השופט למר מתאימה לדיון באיסור חוקתי, וכל עוד העונש מותאם לעבריין

 הנדון יש מקום לטענה שאין פגיעה בזכויות החוקתיות של העבריין.

 157 הערה 139 לעיל.
" o f the Charter is one of gross12 . וזו לשון השופט :The test for review under s 1 5 8 
disproportionality, because it is aimed at punishments that are more than merely 
excessive. We should be careful not to stigmatize every disproportionate or excessive 
sentence as being a constitutional violation, and should leave to the usual sentencing 

12 will only beappeal process the task of reviewing the fitness of a sentence. Section 
infringed where the sentence is so unfit having regard to the offence and the offender as 

 "to be grossly disproportionate. שם, בעמי 1072 (ההדגשה הוספה).
159"The court must first consider the gravity of the offence, the personal characteristics of 

the offender and the particular circumstances of the case in order to determine what range 
of sentences would have been appropriate to punish, rehabilitate or deter this p a r t i c u l a r 
offender or to protect the public from this p. שם, בעמי 1073 a r t i c u l a r offender." 

 (ההדגשות הוספו).
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 לעומת זאת, החמרה בעונש משיקולים של הרתעה כללית מהווה הפרה של
 סעיף 160.12 החמרה כזו אינה מותאמת לנסיבות של העבריין, והיא עשויה להיות
 חוקתית רק אם תעמוד בתנאי סעיף 1 לצ׳רטר (פסקת ההגבלה). בסעיף זה יש
1 פסק הדין 6  מנגנון לבדיקת הלגיטימיות של פגיעה בזכויות המוקנות בצירטר; 1

Oakes.162 המנחה בשאלה זו ניתן בעניין 
 לאחר שהגיע להחלטה שעונש מינימום של שבע שנות מאסר בגין ייבוא סם -
 ללא התחשבות בנסיבות המקרה ובנסיבות האישיות של העבריין - מהווה הפרה
 לכאורה של סעיף 12, עבר השופט למבחנים שנקבעו בעניין Oakes - האם
 הפגיעה מוגנת במסגרת סעיף 1. השופט למר, בהביאו את דעת הרוב, קבע כי
 המבחן הראשון של Oakes נשמר, שכן המטרה של עונשי המינימום - מיגור
 הסחר בסמים - היא חשובה במדינה דמוקרטית. גם התנאי הראשון, הנוגע
 לאמצעים, נשמר: האמצעי של עונשי מינימום מתאים להשגת המטרה האמורה.
 אולם, התנאי השני, הנוגע לאמצעי, לא נשמר, משום שהפגיעה שגורם החוק
 אינה הפגיעה הפחותה ביותר, כפי שנדרש בתנאי השני. ראוי היה לקבוע כמות
 מינימלית של סם שייבוא שלה יגרור מאסר מינימום של שבע שנים. נקבע,

 שהסעיף נוגד את החוקה ובטל.
 פסק הדין בעניין Smith אינו עוסק בפסילת עונש שהוטל בשל היותו חורג
 מאוד מהעונש המידתי, אלא בפסילה של הוראת החוק הקובעת עונש מינימום.
 פסק הדין פסל את ההוראה למרות שבמקרה הנדון העונש שהוטל על העבריין
 עלה על העונש המינימלי {עונשו היה שמונה שנות מאסר), ובנסיבות המקרה לא
 היה זה עונש החורג מהעונש המידתי. אולם, השופט תיאר מקרה היפותטי, שבו
 בחור צעיר ללא עבר פלילי מביא עמו מארץ אחרת מנה קטנה של סם, ואז -
 אמר השופט - עונש המינימום יהיה אכזרי. למרות שיש להניח שהתביעה לא

 160 ראו בעניין Smith, הערה 139 לעיל, בעמ׳ 1073. וראו גם Morrisey, הערה 106 לעיל,
 שבו נדון סעיף 12 לצירטר, ומקומה של ההרתעה הכללית במסגרת סעיף זה ובמסגרת

 סעיף 1 לצ׳רטר.
" 1 6 1 .The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set 1 
out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably 

.justified in a free and democratic society" 
. בהחלטה זו נקבעו שני קריטריונים מרכזיים: ראשית, s . c . R . R. v. Oakes [1986] 1 103 162 
 התכלית של ההוראה הפוגעת צריכה להיות כה חשובה עד שבכוחה להתגבר על הזכות
 המוגנת בחברה חופשית ודמוקרטית. שנית, האמצעי שנבחר להשגת המטרה הוא סביר
 ומוצדק. התנאי הראשון נוגע לתכלית, התנאי השני נוגע לאמצעי שנבחר להשגתה. בית
 המשפט המשיך ופירט שלושה מבחנים לבדיקת סבירות האמצעי: (1) האמצעי צריך להיות
 הוגן, לא שרירותי ומותאם להשגת המטרה: (2) הפגיעה בזכות תהיה קטנה ככל האפשר;
 (3) צריכה להישמר מידתיות בין התוצאות של האמצעי (הפגיעה בזכות) לבין התכלית

 המבוקשת: ככל שהפגיעה בזכות חמורה יותר מטרת החוק צריכה להיות חשובה יותר.
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 תעמיד לדין במקרה כזה, הרי עצם הקביעה בחוק של עונש מזערי שבמקרים
1 השופט למר הדגיש כי אין 6  מסוימים עלול להיות אכזרי מביאה לפסילת החוק.3
 הוא קובע שכל הוראה הקובעת עונש מזערי בטלה, אבל כאשר בהכרח ההוראה
 חלה על מקרים שבהם העונש יחרוג מאוד מהעונש המידתי - ההוראה תהא

1 6  בטלה.4
 ההבחנה שהבחין השופט למר בעניין Smith בין החמרה בעונש משיקולי
 מניעה, שאינה מנוגדת לסעיף 12, להחמרה משיקולים של הרתעה כללית,
 המנוגדת לסעיף 12, תואמת את הדיון במידתיות בתחומי ההוראות שבחוקה.
 החמרה משיקולי מניעה, המתבססת על נסיבות הקשורות בעבריין הספציפי ובאה
 להגן על הציבור מפניו, אינה פוגעת בזכויות האדם המוגנות בחוקה.165 החמרה
 משיקולי הרתעה כללית פוגעת בזכות האדם של הנענש, משום שהעבריין משמש
 אמצעי להשגת הרתעה כללית. לעומת זאת, דרישה לשמירה על מידתיות בין
 חומרת העבירה (המעשה והאשמה) לחומרת העונש, בלי לתת משקל רב לנסיבות
 של העבריין כמו עברו הפלילי, היא ביטוי של שיקולי ענישה גמוליים. דרישה
 כזו להלימה בין חומרת העבירה לחומרת העונש יכולה לבוא במסגרת ההוראות
 של חוקי העונשין, וכפי שנראה יש לה ביטוי מסוים בחקיקה הפלילית של קנדה.
 הבחנה זו בין דרישה למידתיות במסגרת החוקה וההגנה על זכויות האדם,
 לבין דרישה למידתיות שמקורה בשיקולי הענישה, מסבירה מדוע רק עונשים
 שהם מאוד בלתי־מידתיים מנוגדים לסעיף 12. עונשים שאינם מידתיים אבל גם
 אינם חורגים מאוד מהעונש המידתי אינם מהווים הפרה של סעיף 12, אף שהם

 עלולים להיות מנוגדים לדרישות המידתיות שבחוק הפלילי.

 ישראל

 חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו נותן תוקף חוקתי לזכויות האדם. לצורך דיוננו
 מדובר בעיקר בסעיף 5 לחוק, הקובע: ״חירות אישית: אץ נוטלים ואין מגבילים

 163 ההשוואה עם ההחלטות של בית המשפט העליון בארצות־הברית לגבי החקיקה שקבעה
 מאסרי חובה לעבריינים מועדים (חוקי ״שלוש פעמים״) היא מאלפת. בית המשפט הקנדי
 מבטל את החוק, בהבדל מבית המשפט האמריקני, שגם כשקיבל טענה שהעונש מנוגד
 לתיקון השמיני לא ביטל את החוק אלא רק קבע שיש להטיל עונש אחר. בית המשפט

 האמריקגי הדגיש שהחקיקה אינה פסולה אלא רק הפעלתה במקרים מסוימים היא פסולה.
 164 הערה 139 לעיל, בעמ׳ 1078.

 165 לפי גישה אחרת, ענישה החורגת מהעונש המידתי משיקולי מניעה פוגעת בזכויות היסוד,
 אלא שניתן לאשרה אם תעמוד בתנאי פסקת ההגבלה. גישה אחרונה זו באה לידי ביטוי

 בדעת הרוב בוועדת גולדברג: ראו הדיון במשפט הישראלי בהמשך סעיף זה.
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 את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת", ובסעיף 3
 לחוק, הקובע כי ״אין פוגעים בקניינו של אדם״ והוא רלבנטי לענייננו ככל
 שמדובר בקנס. יש מקום לדעה כי גם סעיף 2, שלפיו ״אין פוגעים בחייו בגופו,
 או בכבודו של אדם באשר הוא אדם״, עשוי לחול בשאלות הנדונות. שאלה זו
1 ונפסקה בחיוב 6  הושארה בצריך עיון בהחלטה של השופט ברק בעניין םילגדו, 6

 בהחלטתו של השופט לוי שם.
1 6  אין מחלוקת על כך שהחקיקה הפלילית החדשה כפופה להוראות חוק היסוד.7
 אכן, קיימת פסיקה הבוחנת שאלות של אחריות פלילית לאור חוק היסוד:
 האחריות הפלילית עשויה להשפיע על חומרת העונש. כך, למשל, בפרשת
 סילגדו168 נבחנה החוקתיות של סעיף 34א של חוק העונשין, תשל״ז־1977, המטיל
 על שותפים לעבירה אחריות לעבירה שונה או נוספת, ואחריות זו משפיעה על
 העונש. דומני שאין עדיין פסיקה שבחנה את חומרת העונשים שנקבעו בחקיקה
 חדשה לאור חוק היסוד, אף שבחינה כזו אפשרית, כפי שאמר פרופ׳ ברק:
 ״המחוקק שוב אינו חופשי בקביעת העונשים, אלה צריכים להיות ביחס
 פרופורציוני לחומרת המעשה״.169 ענישה שאינה מידתית פוגעת בזכויות המוגנות
1 משום כך, 7  בחוק היסוד, ויש לבדוק אם היא עומדת בתנאי פסקת ההגבלה.0
 חקיקה חדשה, שתיקבע מאסרים ארוכים לעבריינים מסוכנים, עלולה להיחשב

 כפוגעת בזכות לחירות ממאסר, ועליה לעמוד בתנאי סעיף 8 לחוק.

 166 הערה 84 לעיל.
for27 " , ראו, למשל ,.Mordechai Kremnitzer, "Constitutional Principles and Criminal L a w 1 6 7 

 L. Rev. 85 (1993),- ברק, הערה 68 לעיל, בעמי 347-323, 518-516, וכן הדיון בהשלכות
 של חקיקת היסוד בזכויות האדם על המשפט הפלילי, בחוברת הראשונה של מחקרי משפט
 יג (תשנ״ו); ראו גם יצחק זמיר, ״המשפט המנהלי של ישראל בהשוואה למשפט המנהלי
 של גרמניה״, משפט וממשל ב 109 , 132-130 (תשנ״ח. החקיקה הישנה מוגנת מכוח סעיף
 10 לחוק (סעיף שימור הדינים), אך פרשנותה תיעשה ככל האפשר מתוך שמירה ,על

 הזכויות המוקנות בחוק; ראו דנ״פ 2316/95 גנימאת נ׳ מדינת ישראל, פ״ד מט(4) 586.
 168 הערה 84 לעיל.

 169 אהרן ברק, ״הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי היסוד והשלכותיה על
 המשפט הפלילי (המהותי והדיוגי)״, מחקרי משפט יג 5, 19 (תשנ״ו). לדיון בהשפעת חוק
 היסוד על הענישה ראו אליעזר ל׳ סבה, ״זכויות האדם ומערכת הענישה - האם שנות

 ה־90 הניבו שתי מהפכות חוקתיות?״, מחקרי משפט יג 183, 194-188 (תשנ״ו).
 170 כך, למשל, ניתן אולי לתקוף את העונש שנקבע בסעיף 185א(א) לחוק העונשין,
 תשל״ז-1977. סעיף זה נחקק בשנת תש״ס, ולכן הוא כפוף לפסקת ההגבלה. הסעיף קובע
 עונש מרבי של שבע שנות מאסר למי שמוכר אגרופן או סכין לקטין. סעיף 8 לחוק יסוד:
 כבוד האדם וחירותו (פסקת ההגבלה) קובע: "אין פוגעים בזכויות שלפי חוק יסוד זה אלא
 בחוק ההולם את ערכיה של מדינת ישראל, שנועד לתכלית ראויה, ובמידה שאינה עולה

 על הנדרש או לפי חוק כאמור מכוח הסמבה מפורשת בו״.
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 נוסף על כך, גם בתי המשפט חייבים לכבד את הזכויות המעוגנות בחוק
 היסוד (סעיף 11 לחוק), ולכן אפשר לתקוף ענישה שאינה מידתית גם אם העונש
 אינו חורג מהעונש המרבי, בטענה שהעונש פוגע בזכויות היסוד. אולם, לא כל
 עונש שאינו מידתי ייחשב מנוגד לחוק היסוד: ייתכן שהעונש יעמוד בתנאי פסקת
 ההגבלה. מאחר שבית המשפט העליון רואה את שיקולי השיקום, הגמול, המניעה
 וההרתעה בשיקולי ענישה חוקיים,171 ספק אם הוא יבטל עונש חמור שאינו מידתי
 כל עוד הוא מקדם שיקול ענישה אחר. אולם, ייתכן שיהיו שופטים שיבטלו
 עונש החורג מאוד מהעונש ההולם את חומרת העבירה וניתן משיקולים של
1 ברור שלשמירה על מידתיות יש מעמד מיוחד בין שיקולי 7  הרתעה כללית.2

 הענישה.173
 כמעט שאין פסיקה שבה נדונה השאלה אם העונש שהוטל - בהתאם להוראות
 החוק - פוגע בזכויות המוגנות בחוק היסוד. לאחרונה נדחתה טענתו של אב
 שנדון ל־28 שנות מאסר בגין כמה עבירות של אינוס והתעללות בבנותיו. האב
 טען שעונש מצטבר זה סותר את חוק היסוד, ובית המשפט דחה טענה זו וקבע
 שהעונש מבטא את היחס הראוי בין חומרת העבירה לחומרת העונש: עונש קל

 יותר, שאין בו הצטברות, לא היה נותן ביטוי נכון לחומרת העבירות.174
 בפרשת םילגדו175 התעוררה מחלוקת בין שופטי בית המשפט העליון בשאלה

 171 ראו, למשל, דברי השופט ברק בע״פ 212/79 פלוני נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לה2) 421, 434.
 172 השוו ע״פ 4831/03 אבו בכר נ׳ מדינת ישראל (לא פורסם, 23.05.2004). כאן הועלתה, בין
 היתר, הטענה שהעונש חמור וחוק היסוד מחייב ענישה מידתית, "ובית המשפה צריך
 להמנע מלהיגרר אחר מצוקות שהזמן גרמן, כמו התגברותן של פעולות עוינות״. בית
 המשפט העליון סבר כי אינו יכול לומר שהעונש שהוטל אינו משקף רמת ענישה נאותה.
 עם זאת, מכיוון שהעונש חרג במידה מסוימת מרמת הענישה שהייתה מקובלת, מצא בית
 המשפט לנכון להקל בעונש. בית המשפט הוסיף ואמר: ״החמרה זו אף כי אפשר שהיא
 מתבקשת עקב נסיבות שהזמן גרמן, ראוי לה שתעשה בצורה מדורגת...״. דומה כי הדיון
 התרכז בשיקולי הענישה וברמת הענישה הראויה, ללא התייחסות לטענה החוקתית. מאידך
 גיסא יש מקום לחשוב שהשופטת דורנר הייתה מוכנה לשקול, במקרה מתאים, חריגה
 מהעונש ההולם כשאלה חוקתית. גישתה להרתעה כללית בעניין גנימאת, הערה 166 לעיל,
 מלמדת שאפשר שחריגה גדולה מהעונש המידתי משיקולי הרתעה הייתה מביאה לפסילת
 העונש. חיזוק לדברים אלה מצוי בהחלטה של השופטת דורנר בע״פ פלוני, בהערה 173

 להלן.
 173 השוו רע״פ 5798/00 ריד נ׳ מדינת ישראל, פ״ד נה31) 1, 18, שם אמרה השופטת בינייש:
 ״בכל שיטת משפט נאורה קיימת חובה להתאים את העונש ומידת חומרתו לעבירה אשר
 בגינה הוטל; חובה זו מוכרת גם בשיטתנו בהיותה מעקרונות היסוד של השיטה, והיא

 המנחה את שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין מאז ומתמיד״.
 174 ע״פ 228/02 פלוני נ׳ מדינת ישראל (לא פורסם, 18.7.2002). לכאורה יש פה נכונות

 עקרונית לבדוק את חומרת העונש לאור חוק היסוד.
 175 הערה 84 לעיל.
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 מתי יש לראות חקיקה פלילית כפוגעת בזכויות שחוק היסוד קובע. גישת הנשיא
 ברק הייתה שכל הוראה עונשית פוגעת בזכות המוקנית בחוק היסוד, ולכן יש
 לבוחנה לפי פסקת ההגבלה שבסעיף 8 לחוק. גישת השופטת שטרסברג־כהן
 הייתה שיש לבדוק בשלב הראשון אם ההוראה פוגעת בזכויות, ורק אם התשובה
 חיובית יש לעבור לשלב השני, היינו: בחינת הפגיעה לאור סעיף 8 לחוק. נקודת
 המוצא של השופטת הייתה שהחוק הפלילי איזן כראוי בין זכויות האדם של
 הנאשם, זכויות הקרבן וצורכי החברה, ו״כל עוד מאזן החוק הפלילי כראוי בין
 ההגנה על החברים השונים בחברה, לרבות העבריין, אין בכפיית הציות לחוק על
 ידי מאסר משום פגיעה בחירותו של הנכפה במובנה של החירות המוגנת על ידי

 החוק״.176
 במחלוקת שהתעוררה בפרשת סילגדו נראה לי שיש לנקוט דרך ביניים,
1 נראית לי דעתה של השופטת 7  ואפשר שזו גם דרכו של השופט לוי. 7
 שטרסברג־כהן, שלא כל הוראה עונשית פוגעת בזכויות המוגנות בחוק היסוד;
 אולם, לדעתי, כאשר הוראות החוק פוגעות בעקרונות יסוד של המשפט הפלילי,
 יש לבחון אם מתקיימים התנאים של פסקת ההגבלה. משום כך, הוראות שיש בהן
 הרחבה של האחריות הפלילית (כמו סעיף 34א האמור),178 או הוראות הקובעות
 עונשי חובה או עונשי מינימום - פוגעות בזכויות היסוד וטעונות בדיקה על פי

 סעיף 8 לחוק היסוד.
 בדרך זו הלך גם בית המשפט הקנדי בדיון בעניין Smith: ראשית נקבע
 שעונש המינימום מנוגד לסעיף 12 לצ׳רטר משום שבמקרים מסוימים הוא יביא
 לענישה אכזרית, ורק לאחר קביעה זו בדק בית המשפט אם עונש המינימום

 עומד בתנאים של פסקת ההגבלה הקנדית.179
 דרך הביניים המוצעת כאן תמנע חוסר־יציבות ותקיפה חוקתית של כל הוראה
 עונשית, ובה בעת תבטיח בדיקה של תנאי פסקת ההגבלה בכל מקרה שבו

 ההוראה פוגעת לכאורה בזכות המוגנת.180

 176 שם, בפסקה 9 להחלטה. השופטת הסתמכה גם על החזקה שכל חוק הוא חוקתי.
 177 השופט לוי לא הצטרף לאחת הדעות. הוא הסכים כי בפרשת סילגדו, שבה נדון סעיף 34א
 לחוק העונשין, יש פגיעה בזכות לחירות המוקנית בסעיף 5 לחוק היסוד (וגם בזכות
 לכבוד המוקנית בסעיף 2 לחוק), והצטרף לדברי הנשיא ולנימוקיו לכך שפגיעה זו עומדת

 בתנאים של סעיף 8 לחוק.
 178 כך גם הוראות ההרחבה של האחריות בסעיף 34ט (לעניין שכרות מדעת ומרצון), בסעיף

 34יד (כניסה למצב בהתנהגות פסולה} ועוד.
 179 ראו הטקסט ליד הערה 161 לעיל.

 180 גם טיעוניו של הנשיא נגד גישתה של השופטת שטרסברג־כהן אינם חזקים כל כך, אם
 מסכימים שבכל מקרה של פגיעה בעקרונות המשפט הפלילי והרחבת האחריות הפלילית
 יש לפנות לסעיף 8. כך, למשל, שאלת נטל ההוכחה אינה חמורה, משום שבמקרים אלה

191 



ה ״ ס ש ה ת ם ל י ט פ ש י מ א נ ת ק ו  ר

 הדרישה לשמירה על מידתיות בין חומרת העונש לחומרת העבירה היא חלק
 מהזכויות המוגנות בחוק היסוד. במקרים שבהם יש מקום לטענה שהעונש שנקבע
 בחוק חורג מהעונש המידתי - יש פגיעה בזכויות היסוד, ואז יש לבדוק אם
 הפגיעה עומדת בתנאי סעיף 8 לחוק. האיזון בין טובת הפרט לטובת הכלל,
 שנעשה במסגרת מבחן המידתיות (במובן הצר) שבסעיף 8, יכול להביא למסקנה
 שנדרש עונש חמור יותר מהעונש המידתי, למשל: לשם הרתעת הרבים או לשם
 הגנה על הציבור. ברור שכדי שטענה כזו תתקבל יש להראות כי הרתעת הרבים
 או הגנת הציבור הן תכליות ההולמות את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה
 יהודית ודמוקרטית, כי אלה הן תכליות ראויות, וכי העונש החמור אינו עולה על
 הנדרש להשגת מטרות אלה. לצורך הכרעה בשאלה אחרונה זו יש להראות, בין
 היתר, כי לא ניתן להשיג מטרות אלה בעונש קל יותר. בדיקת המידתיות מכוח
 סעיף 8 לחוק היסוד אינה בהכרח בדיקה של מידתיות בין חומרת העונש לחומרת
 העבירה; זו בדיקה של מידתיות בין השגת תכלית ראויה לבין הפגיעה בזכויות
 האדם. עם זאת, ברור שככל שהעונש חמור יותר גדלה מידת הפגיעה בזכויות

 האדם.
 דעת הרוב בוועדת גולדברג, שעסקה בשיקול הדעת של השופט בגזירת הדין,
 הייתה שענישה העולה על העונש המידתי כדי להשיג הרתעה כללית פוגעת
 בזכויות המוקנות בחוק היסוד וגם לא תעמוד בתנאי פסקת ההגבלה, ולכן נפסלה

1 8  ההצעה לאפשר החמרה בענישה משיקולים של הרתעה כללית.1
 חברי הרוב בוועדה אף סברו כי ענישה מחמירה משיקולים של מניעה, כדי
 להגן על הציבור מפני עבריינות נוספת של העבריין, עשויה לעמוד בתנאים של
 פסקת ההגבלה.182 הדיון בפסקת ההגבלה בהקשר של ענישה מניעתית מלמד

 שדעת הרוב בוועדה הייתה כי ענישה מניעתית פוגעת בזכויות היסוד.183
 דעת הרוב בוועדת גולדברג מדגימה את ההבחנה בין הוראות חוקתיות

 יוטל על המדינה להראות שתגאי פסקת ההגבלה מתקיימים. לדעתי, גם לפי גישת הנשיא
 ההגנה החוקתית לא תשתווה לדרישה לשמירה על מידתיות בהוראת חוק פלילית. הדבר
 בולט במיוחד לגבי מקרים שבהם נטען שהעונש שהוטל על ידי השופט אינו מידתי. יש
 מקום להניח כי בתי משפט שלערעור יהיו מובנים להקל בעונש העולה על העונש
 המידתי גם במקרים שבהם לא תתקבל טענה שהעונש אינו חוקתי, אפילו לגישת ברק.
 עוד ייתכן, שאם הבסיס להגנה הוא זכויות אדם ולא מדיניות ענישה, כי אז החמרה

 משיקולים של מניעה - אף תוך חריגה מהעונש המידתי - תעמוד בתנאי פסקת ההגבלה.
 181 ראו דברי ההסבר להצעת הרוב, הערה 67 לעיל, בעמי 12.

 182 בהצעת הרוב ניתנה אפשרות לענישה מחמירה בהתאם לתנאים שנקבעו בהצעה, ומבלי
 להתעלם לחלוטין משמירה על יחס מסוים לחומרת העבירה. ראו הערה 67 לעיל, בסעיף

 3 להצעת הרוב; ראו גם דברי ההסבר לסעיפים 11-10.
 183 זאת, להבדיל מהפסיקה הקנדית, שלפיה ענישה מניעתית אינה פוגעת בזכויות המוקנות

 בצירטר. ניתן להבין זאת על רקע ההבדלים בניסוח הזכויוה בחוק היסוד ובצ׳רטר.
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 להוראות פליליות. ההוראות הפליליות מבטאות מדיניות ענישה מסוימת, ולכן הן
 יכולות לקבוע ענישה מחמירה משיקולים של מניעה או של הרתעה; אולם
 ההוראות הפליליות כפופות להוראות חוקתיות. משום כך, המחוקק הפלילי לא
 יקבע הוראות שלא יעמדו במגבלות החוקתיות. ענישה מניעתית יכולה לעמוד
 במגבלות אלה דרך פסקת ההגבלה, ולכן היא מוצעת במקרים מסוימים בהמלצות
 הוועדה; ענישה הרתעתית אינה יכולה לעמוד בתנאי פסקת ההגבלה, והיא אינה

 חוקתית, ולכן גם ההוראות הפליליות שהציעה הוועדה אינן מאפשרות אותה.
 בהיעדר פסיקה מספקת לא קיימת עדיין תמונה ברורה של מידת השמירה על
 מידתיות בענישה מכוח הוראות חוק היסוד. אולם, ניתן לומר שחוק היסוד לא

 ימנע ענישה שאינה מידתית אם זו תעמוד בתנאי פסקת ההגבלה.
 כל ההוראות החוקתיות שסקרנו בחלק זה אינן כוללות דרישה שהעונש המוטל
 יהיה מידתי. הן לא מבטאות מדיניות ענישה מסוימת, והן מאפשרות ענישה
 מניעתית גם כשהיא חורגת מהעונש המידתי. יש בהן איסור על ענישה החורגת

 מאד מהעונש המידתי משיקולים של הרתעה כללית.

 2. מוראות במשפט הפלילי
 במדינות רבות יש בחוק הפלילי הוראות לגבי מטרות הענישה ושיקולי הענישה;
 בשיטות משפט רבות הוראות אלה כוללות הכרה בחשיבות של ההלימה. פון־הירש
 העיר כי בהוראות שבחוק ־ להבדיל מהוראות שבחוקה - יש מקום לקביעה
 קפדנית יותר של ההלימה, ולא להסתפק בפסילה של עונשים שיש בהם חריגה
 גדולה מהעונש המידתי.184 דברים אלה מתאימים, כמובן, רק לשיטות משפט
 שבהן מדיניות הענישה היא גמולית: בשיטות שבהן המעמד של השיקול הגמולי
 בענישה מרכזי פחות, גם הדרישה להלימה בין חומרת העונש לחומרת העבירה
 תהיה קפדנית פחות ותאפשר התחשבות בשיקולים נוספים. נראה את הדברים תוך

 דיון בכמה הוראות.

 פינלנד

 נפתח את הפרק בתיאור קצר של המשפט הפלילי בפינלנד, כדוגמה לשיטת
 משפט שבה המידתיות מהווה עיקרון מרכזי במדיניות הענישה. השמירה על

Andrew von Hirsch, "The Ethics of Community-Based Sanctions," in Community 184 
Corrections: P r o b a t i o n , P a r o l e and I n t e r m e d i a t e Sanctions 189, 193 (Joan Petersilia ed., 

.1998) 
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 רות קנאי משפטים לה תשס״ה

 המידתיות מושגת באמצעות ההוראות שבחוק הפלילי, המבטאות מדיניות ענישה
 המייחסת חשיבות עליונה להלימה בין חומרת העבירה לחומרת העונש, וללא קשר

 להוראות חוקתיות.185
,proportionality :הענישה במשפט הפיני מבוססת על שלושה עקרונות 
 equality^ predictability.186 הדרישה להלימה קבועה בסעיף הראשון של הפרק

"...The punishment shall be measured so that :השישי לחוק הפלילי, הו לשונה 
it is in just proportion to the damage and danger caused by the offense and to 

the guilt of the offender manifested in the offense.187" 
 הסעיף דורש הלימה בין חומרת העונש לחומרת העבירה, כשחומרת העבירה
 מבטאת גם את הנזק והסיכון לנזק וגם את האשמה. מהסיפא של הסעיף נלמד
 שיש להתמקד באשמה שבאה לידי ביטוי בעבירה הנדונה, ולא באשמה הנלמדת
 מנסיבות אחרות של העבריין.188 עם זאת, יש החמרה מסוימת בעונשם של
 עבריינים בעלי עבר פלילי אם העבר הפלילי מלמד על כך שהעבריין מקל ראשו

 באיסורים הפלילים.189 מכל מקום, מדובר בהתחשבות מוגבלת.
 נשללת האפשרות של החמרה גדולה בעונש לשם הגנה על הציבור משיקולי
 מסוכנות: רק במקרים קיצוניים ומוגדרים היסב יש אפשרות לגזור על עבריינים
 מועדים ומסוכנים מאסר לתקופה בלתי־קצובה, לאחר שיסיימו לרצות את המאסר
 שהוטל עליהם בגין העבירה שבה הורשעו.190 מספר האנשים הנמצאים במסגרת זו
 (preventive detention} הוא קטן ביותה יתר על כן: למעשה, גם העבריינים
 הנתונים במסגרת זו השתחררו לפני שחלפה תקופת המאסר שהוטלה עליהם
 בהתאם לחומרת העבירה שבה הורשעו. בסופו של דבר, ההבדל הממשי בין
 העונש שהוטל עליהם לעונשים הרגילים התבטא בכך שהם לא שוחררו בתום

 שני־שלישים מתקופת מאסרם.191

 185 אמנם גם בחוקה הפינית יש סעיף הקובע את הזכות לחיים ולחירות. סעיף ד לחוקה אוסר
 עונש מוות, עינויים והתייחסות הפוגעת בכבוד האדם, אך לא ראיתי בספרות שהוא מהווה

 מקור לעיקרון המידתיות.
 186 למדיניות הענישה בפינלנד ראו טפיו לאפי־ספאלה, הערה 43 לעיל, בעמי 123.

.The Penal Code of Finland (The American Series of Foreign Penal Codes, vl. 27) 187 
 188 טפיו לאפי־םפאלה, הערה 43 לעיל, בעמי 126-124.

 189 פרק שישי, סעיף 2(4) לקוד הפלילי, וראו הדיון אצל טפיו לאפי־ספאלה, שם, בעמ׳ 127.
 190 ישנם שלושה תנאים מצטברים: (1) לנידון נגזרה תקופת מאסר קצובה של שנתיים לפחות
 בעבירה הכרוכה באלימות חמורה או בסכגה מיוחדת לחיים (למשל: רצח, הריגה, אינוס);
 (2) בתקופת עשר השנים שקדמו לעבירה הנדונה הורשע הנידון בעבירה דומה: 31)
 הראיות מביאות למסקנה שהנידון מגלה מסוכנות גדולה לחיים או לבריאות של הזולת.

 שם, בעמי 101.
 191 שם. בדרך כלל השחרור המוקדם נעשה לאחר ריצוי שני־שלישים מתקופת המאסר.
 עבריינים הנתונים ^preventive detention יכולים להשתחרר רק לאחר חלוף כל תקופת
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 משפטים לה תשס״ה שמירה על מידתיות בענישה: סוגיה חוקתית או פלילית

 אנגליה

 עד 1991 לא הייתה בחוק האנגלי הוראה בדבר שיקולי הענישה. סעיף (2)1
 ל־Criminal Justice Act, 1991 קבע שאין להטיל עונש מאסר אלא אם בית
 המשפט סבור שהעבירה היא כה חמורה עד שרק מאסר ייחשב כעונש מוצדק
1 בסעיף 2 נקבע כי תקופת המאסר תהלום את חומרת העבירה 9  לגביה.2
 (commensurate with the seriousness). רק בעבירות מין ואלימות המוגדרות
 בחוק ניתן לגזור עונש מאסר ולקבוע את תקופתו בהתאם לסכנה הנשקפת
1 הוראות אלה נועדו לתת משקל מכריע לעיקרון ההלימה 9  לציבור מהעבריין. 3
1 סעיפים אלה פורשו בספרות המשפטית, תוך התאמה לספר הלבן 9  בגזירת הדין.4
1 אולם, בפסיקה 9  שקדם לחקיקה, כמונעים מאסר ארוך לשם הרתעה כללית.5
 נקבע כי חומרת העבירה כוללת גם את הצורך בהרתעה, ולכן המידתיות בקביעת
 העונש נשמרת גם אם העונש מבטא את הצורך בהרתעה. רק קביעה של עונשים

 חמורים לדוגמה, לשם הרתעה - אסורה.196
 בשנים האחרונות בולטת במשפט האנגלי נטייה לשימוש נרחב בענישה
 מניעתית. חקיקה משנת 1997 קבעה מאסרי עולם מניעתיים בעבירות חוזרות
 מסוימות, וכן עונשי מאסר ארוכים יותר בעבירות של סמים ושל התפרצות אם

1 9  יש לנאשם עבר פלילי בעבירות כאלה.7
 לאחרונה נחקק באנגליה ה־Criminal Justice Act, 2003. חוק זה, שרבים
 מסעיפיו טרם קיבלו תוקף, כולל שינויים רבים בדין הפלילי ובין היתר גם בדיני
 הענישה. יש בחוק הוראות רבות ובהקשרים שונים, הנותנות משקל לחומרת
 העבירה. כך, למשל, סעיפים 152(2) ו־153(2) חוזרים על העיקרון של גזירת
 עונש מאסר רק אם עונש קל יותר אינו מתאים לחומרת העבירה, וגזירת תקופת
 המאסר בהתאם לחומרת העבירה. הוראות אלה לא חלות בקביעת העונש
 לעבריינים מסוכנים; אולם גם אם לא מדובר בעבריינים מסוכנים, סעיף 143
 קובע שחומרת העבירה תיקבע תוך התחשבות באשמה ובנזק, אך גם בהתחשב
 בעבר פלילי רלבנטי. נראה שיש כאן ניסיון לשמור על העיקרון של הלימה

. ו ר ר ח ו ש א י ם ל י נ כ ו ס ם מ ד ה ו ל ע כ , ו ה ר י ב ע ת ה ר מ ו ח ם ל א ת ה ם ב ה ה ל ע ב ק נ ר ש ס א מ  ה

"that the offence, or the combination of the offence and one other offence associated with 192 
.it, was so serious that only such a sentence can be justified for the offence" 

Powers of Criminal Courts ( S e n t e n c i n g ) 1 9 ־ 3 ם 80-79 ל י פ י ע ס ם ב ו י ת כ ו ע ו ב ה ק ל ת א ו א ר ו  ה
.Act, 2000 

Andrew A s h w o r t h , 1 9 ו 4 א ם ר ה ש מ י ל ה ן ה ו ר ק י ל ע ם ש ו ש י י ת ה ד י מ ל ה ו י ל ג נ א ן ב י ד ר ה ו א י ת  ל

Sentencing and Criminal Policy 84-93 (3d. ed., 2000) 
י 195 86-85. מ ע , ב ם  ש

.Cunningham (1993) 96 Cr. App. R. 422 196 ן י י נ ע , ב ר ו ל י י ד ט ר ו  ל

.Crime (Sentences) Act, 1997 (c. 43) 197 
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 (כשלא מדובר בעבריינים מסוכנים), ובמקביל - להחמיר בעונשם של בעלי עבר
, 9  פלילי.8

 בחוק החדש יש הוראות מפורטות לענישת עבריינים מסוכנים. מדובר
 בעבריינים שהורשעו בעבירות אלימות ובעבירות מין המנויות בתוספת לחוק.
 לענייננו אין צורך להתעמק בפרטי ההוראות, ודי לציין כי נקבע בהן שאם בית
 המשפט סבור שנשקפת מהעבריין סכנה לציבור, ייגזר עליו מאסר עולם או מאסר
 מניעה ממושך - לשם הגנה על הציבור. מעניין לציין, כי במקרים שבהם לא
 יוטלו מאסרי עולם אלא מאסרים מניעתיים ממושכים, תקופת המאסר מורכבת
 משני חלקים: חלק אחד הוא העונש ההולם את העבירה לפי חומרתה, והחלק

 האחר הוא העונש שמטרתו להגן על הציבור.199
 ביטוי נוסף להלימה מצוי בהוראות החוק הנוגעות למאסרי עולם מנדטוריים.
 ההוראות מפרטות כיצד תיקבע תקופת המאסר המינימלית לפני אפשרות של
 שחרור: בית המשפט יקבע תקופה זו בהתאם לחומרת העבירה. החוק קובע
 נקודות מוצא לקביעת תקופת המינימום, וכן מנויות בו נסיבות מחמירות ומקלות

 שבית המשפט ישקול בבואו לקבוע את תקופת המינימום.200
 במשפט האנגלי בולט המתח בין הדרישה לענישה הולמת לבין הרצון לקבוע
 ענישה מניעתית חמורה. הפתרון של המחוקק הוא הבחנה בין כלל העבירות לבין
 עבירות מין ואלימות חמורות. בראשונות יש דרישה לענישה הולמת; באחרונות
 גובר הצורך בהגנה על הציבור. אולם, גם לגבי כלל העבירות יש החמרה בשל
 עבר פלילי - וגם בענישה המניעתית חלק מהעונש נקבע בהתאמה לחומרת

 העבירה.
 כאמור, המשפט האנגלי מייחם חשיבות להלימה. ההוראות בחוק הפלילי
 הדורשות הלימה בין חומרת העבירה לחומרת העונש משקפות מדיניות ענישה

. בדין וחשבון זה נטען " F e b " (,Criminal Justice: The Way Ahead ראו)198 .2001 
 שההתחשבות הרבה בעבר הפלילי אינה מהווה שינוי בחשיבות הניתנת להלימה במשפט
 האנגלי, והיא רק מודיפיקציה של הדרך שבה נקבעת החומרה. פון־הירש ביקר דברים
 אלה וטען שההצעות בלו׳׳ח להתחשבות דברי יותר בעבר הפלילי אינן שומרות על הדרישה

Record Enhanced Sentencing in England and Wales" ;:Andrew von Hirsch, להלימה 
," in Reform andReflections on the Halliday Report's Proposed Treatment of Prior Record 

 Punishment, הערה 12 לעיל, בעמ׳ 197, 203.
 199 ההוראות לגבי עבריינים מסוכנים מצויות בפרק החמישי של החלק ה־12 לחוק והן טרם
 נכנסו לתוקף. נראה שחלוקה זו לעונש הולם ולעונש מניעתי נועדה לענות על הדרישות

 של חוק זכויות האדם 1998 ושל האמנה האירופית לזכויות האדם.
 200 הוראות אלה נכנסו כבד לתוקף. ההוראות להערכת חומרת העבירה, נקודות המוצא

 והנסיבות המיוחדות מצויות בתוספות 22-21 לחוק.
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2 ומשום כך אין הן חלות בעבירות מין ואלימות, שבהן מדיניות 0  גמולית, 1
 הענישה היא מביעתית.

 ארצות־ הברית

 קשה לדבר באופן כללי על חקיקה פלילית בארצות־הברית משום שיש הבדלים
 ניכרים בין המדינות השונות. משום כך, נסתפק בדיון קצר במשפט הפלילי

.{"MPC" :להלן) Model Penal Code־n הפדרלי וכן בהצעות לתיקון 
2 החקיקה הפלילית 0  במשפט הפדרלי קיימות הנחיות לקביעת גזר הדין.2
 הפדרלית מונה את כל מטרות הענישה המקובלות ואינה מעדיפה מטרה אחת על
 האחרות.203 מדברי ההסבר להנחיות הפדרליות עולה שאין בהן העדפה למטרה
2 ביקורת קשה על ההנחיות נסבה על כך שאין להן רציונל ברור ואין 0  הגמולית;4
 העדפה או איזון בין השיקולים השונים.205 למרות שבהנחיות ובדברי ההסבר
 להנחיות אין קביעה של האיזון בין מטרות הענישה, ניתן לראות כי העונש
 המוצע מצוי במפגש הצירים של חומרת העבירה מחד גיסא ועברו הפלילי של
 העבריין מאידך גיסא; כלומר: יש מזיגה של עונש ההולם את חומרת העבירה עם
 החמרה משיקולים של מניעה. מחקרים אחדים מצביעים על כך שלעבר הפלילי
2 לעומתם, מחקרים 0  ולשיקולי המניעה יש משקל רב בקביעת העונש המוצע.6

 201 ניתן לראות מהסיכומים על ענישה ^criminal Law Review שבתי המשפט לערעורים
 מבטלים ענישה שאינה הולמת גם אם היא אינה חורגת באופן ניכר מהעונש ההולם.

.U. S. Sentencing Guidelines, 18 U. S. C. A . App.(2005) 202 
 החוקתיות של ההנחיות הפדרליות נדונה בבית המשפט העליון של ארצות־הברית, אך
u. s. v. Booker 125 הדיון אינו נוגע למידתיות וגם לא להחמרה בשל עבר פלילי; ראו 

 s ct. 738, החלטה מיום 12.1.05.
.18 U. S. C. A. sec. 3553(a) 203 

 הערת ההקדמה לפרק A4 204 להנחיות.
Andrew von Hirsch, "Federal Sentencing Guidelines: The United States and , 2 0  ראו, למשל 5
.Canadian Schemes Compared," The Center for Research on C r i m e and Justice (1988) 
28 u. אולם, ראוי לציין כי המחוקק הפדרלי הנחה את הוועדה בשאלות ספציפיות בסעיף 
s. c. A. לדיון בהוראות אלה ובהכוונה שהן נותנות לוועדה, ראו רות קנאי, . sec. 994 
 קביעת מסגרות משפטיות להדרכת שיקול הדעת של השופט בענישה (עבודה לקבלת תואר

 דוקטור באוניברסיטת בר־אילן, תשנ״א) 144-140.
Julian V. Roberts, "The Role of Criminal Record in the Federal Sentencing Guidelines," 206 

.13 Crim. Just. Ethics 21 (1994) 
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 אחרים מצביעים על כך שבסופו של דבר טבלת העונשים המוצעים מבטאת
 בעיקר שיקולים של גמול ויש בה שמירה על מידתיות.207

 במשפט הפדרלי יש חוקים הקובעים עונשים חמורים ועונשי מאסר עולם
 לעבריינים שכבר הורשעו בעבר בפשעים בתנאים מסוימים.208 ניתן אפוא לסכם
 ולומר שהמשפט הפלילי הפדרלי אינו מעניק העדפה ברורה לשיקולי הגמול
 בענישה, והוא מאפשר ענישה העולה על העונש ההולם את חומרת העבירה
 כשמדובר בעבריינים מועדים. החקיקה במדינות רבות קובעת אף היא עונשי
 מאסר ארוכים מאוד לעבריינים בעלי עבר פלילי: חקיקה זו מבטאת שיקולים

2 0  תועלתניים, ובמיוחד שיקולים של מניעה.9
M נועד להיות חוק לדוגמה לחקיקה הפלילית במדינות. הוא נכתב P C ^ 
 בראשית שנות ה־60 של המאה ה־20, תקופה שבה הייתה פריחה לשיקולי
 השיקום בענישה, ולכן הוראותיו משקפות גישה זו: המאסרים הם בלתי־קצובים,
 העונש מותאם לעבריין ולהתקדמות השיקום שלו, אין חשיבות רבה לחומרת

 העבירה ואין משקל נכבד להלימה בין חומרת העבירה לחומרת העונש.
 בשנת 2003 החליט American Law Instituted לכתוב מחדש את הפרק על
 קביעת גזר הדין il0־MPC.1 ההצעה העומדת לדיון משקפת את השינויים שהיו
2 מוצע להקים ועדות לקביעת 1  בתחום זה בעולם בכלל ובארצות־הברית בפרט.1
 הנחיות לקביעת גזר הדין (sentencing guidelines}. ההצעה רואה לנגד עיניה את
 ההנחיות שיש במדינות רבות בארצות־הברית, השונות מההנחיות הפדרליות

 ויישומן בדרך כלל מוצלח.212
 בדו״ח המוצע נאמר במפורש שיש מקום לשנות את הרציונל לענישה.
limiting) מבטא רציונל של גמול מוגבל M P C  הנוסח המוצע של ^

Paul J. Hofer & Mark H. Allenbaugh, "The Reason Behind The Rules: Finding and Using 207 
-The Philosophy of the Federal Sentencing Guidelines," 40 A m . C r i m . L Rev. 19 (2003) 
.modified desert המחברים סבורים שבסופו של דבר ההנחיות מבטאות מדיניות ענישה של 
, The Violent Crime Control and Law Enforcement Act, 1994 (כיום סעיף 18 2 0  למשל 8

.{U.S.C. 3559(c) 
N . j . Stat. sec. 2c: 44- :בניו ג׳רסי ,Cai. Penal Code sec. 667 : 2 0  ראו, למשל, בקליפורניה 9
: Armed Career Criminal Act, (18 u. s. C. 924(e)). לסקירה של 3  ובמשפט הפדרלי ,
Manual A. Bascal, "Editor's Observations Speaking Out on Three Strikes חקיקה כזו ראו 

.and .You're Out," 7 Fed. Sent. R . 55 
 American Law Institute 210, הערה 7 לעיל.

 לתיאור השינויים שחלו בפילוסופיה של הענישה במחצית השנייה של המאה ה־20 ראו 211
 מאמרו של אלשולר, הערה 7 לעיל.

Richard S. Frase, "State Sentencing Guidelines: Still Going Strong," 78 Judicature 212 ראו 
. 1 9 9 5 ) 1 7 3 ) 
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2 לפיכך, יש בו חשיבות להלימח בין חומרת העונש לחומרת ^ ( מ ^ ו ^ מ נ ! 

 העבירה.214 דומה שכמה גורמים הביאו להעדפת הגישה של מורים על הגישה של
 גמול טהור, כשיטתו של פון־הירש. הראשון הוא ההבנה שאין אפשרות לקבוע
 בדיוק מהו העונש ההולם אך ניתן לראות מתי עונש אינו הולם, ועל כן ראוי
 לקבוע גבול עליון וגבול תחתון לחומרת העונש, בהתאם לשיקול הגמולי. נוסף
 על כך, המציעים מבקשים לאפשר התחשבות מוסדרת במטרות ענישה תועלתניות:
 קביעת גבולות לעונש ההולם לפי גישתו של מורים מאפשרת התחשבות במטרות
 תועלתניות בתחומי העונש ההולם. ניתן לומר כי לפחות חלק מהשיקולים
 להעדפת הגישה של גמול מוגבל מצביעים על בחירת רציונל שיאפשר קביעת
 הנחיות למתן העונש. נראה, כי השיטה של גמול מוגבל עונה טוב יותר על
 הצרכים המעשיים של ההנחיות. בין השאר, היא מאפשרת יתר גמישות ושינויים

 באיזון בין השיקולים בהתאם לסוג העבירה.
 חקיקה שתיעשה בהתאם להצעות לתיקון ה־כ<>1*\נ תחייב קביעת טווחים של
 עונשים שאינם בלתי־מידתיים, ושמירה על הגבול העליון ועל הגבול התחתון של
 העונש המידתי. חקיקה כזו תביא לשמירה על מידתיות בהתאם לגישה של גמול

 מוגבל, שכפי שראינו - עולה על הדרישות של החוקה לעניין המידתיות.

 קנדה

 בשנת 1995 הוספו לחוק העונשין הקנדי הוראות העוסקות בעקרונות הענישה
 ובשיקולי הענישה. סעיף 718 פותח בהגדרת מטרות הענישה, וממשיך ומונה את
 שיקולי הענישה.5'2 בין השיקולים לענישה מוזכרים שיקולים של הרתעה (אישית

Model Penal Code: Sentencing, Plan for Revision, Preface for the Kevin R. Reitz, " 2 1 3 
י ההקדמה ר ב ד ב , " 6 Buff. Crim. L . Rev. 525, 528 (2002 .Buffalo Criminal Law R e v i e w ) 
"...is an :של המדווח, פרופ׳ קווין כץ, מוסבר כי ההצעה בנויה לפי גישתו של מורים 
 "adaptation of Norval Morris's theory of //m/ted retributivism (ההדגשה הוספה). בהמשך
 חזר פרופ׳ רייץ ודיבר על limiting retributivism, אך גראה בי פליטת הקולמוס הזו
 מצביעה על המהות של גישה זו כפי שהיא מיושמת בהצעה של n־Mpc; ראו הדיון

 בגמול מוגבל ליד הערות 26-23 לעיל.
MPC־n 214 ראו נייר עמדה של רובינםון, הערה 25 לעיל, בו נטען כי למרות שמחברי 
 המוצע מדברים על רציונל של גמול מוגבל, למעשה, לדעתו, הפעלת ההוראות המוצעות

 הלכה למעשה תיישם שיטה גמולית בעיקר בגלל השמירה על הסולם האורדינלי.
 215 במטרות הענישה כוונתי להצדקה הכללית לענישה. שיקולי הענישה מתייחסים לשיקולים
 בקביעת העונש לעבירות ולעבריינים מסוימים. ראו החלוקה על פי הארט, הערה 2 לעיל.
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denounce unlawful) וכללית), של שיקום, של מביעה, של גיבוי העבירה 
 conduct)216 ועוד.

 הדרישה לעבישה הולמת מפורשת בחוק הקנדי בסעיף 718.1:

Fundamental principle: 
A sentence must be proportionate to the gravity of the 
offence and the degree of responsibility of the offender. 

 סעיף זה מנוסח בצורה חיובית, כלומר: הוא מחייב הטלת עונש מידתי ואינו
 מסתפק באיסור על עונש שאינו מידתי. חשוב לראות את המבנה המיוחד של
 הסעיפים הנדונים. סעיף 718 מונה שורה ארוכה של שיקולי ענישה ואינו כולל
 את השיקול הגמולי, אולם סעיף 718.1 נותן מעמד מיוחד להלימה ורואה בה
 עיקרון יסודי בענישה, וסעיף 718.2 דורש שוויון בחומרת העונשים של עבריינים
 שעברו עבירות דומות בנסיבות דומות. מבנה זה מלמד שהחוק הפלילי הקנדי
 נותן מעמד מרכזי ומחייב להתאמה בין חומרת העונש לחומרת העבירה ולאחריותו
 של העבריין - אולם השופט רשאי להתחשב בשיקולי ענישה נוספים, המפורטים

 בסעיף 718 לחוק.
 בפסיקה דנים בשאלה אם השיקול הגמולי הוא שיקול רלבנטי בענישה.
 השופט למר קבע שהשיקול הגמולי (להבדיל משיקול של נקמה) הוא שיקול
R. v. M. (C. A.) מרכזי וחשוב, ומשמעותו גזירת עונש הולם לעבירה.217 בעניין 
 התייחס השופט למר לסעיף 718 לקוד הפלילי, והסביר כי בגזירת הדין יש
 להתחשב בכל מטרות הענישה - הגמוליות והתועלתניות. העונש נקבע בהתאם
 לעובדות המקרה הנדון, תוך התחשבות בכל השיקולים.218 הדברים תואמים את
 סעיף 718.1 לקוד הפלילי: המידתיות הנדרשת בסעיף זה מתייחסת במפורש לא

 רק לחומרת העבירה אלא גם ^moral blameworthiness של העבריין.
 הוראות החוק מלמדות על מדיניות ענישה שהיא גמולית בבסיסה: ניתן להסיק

ו א ת 56, 82-76; ר ו א ק ס פ , ב ל י ע ה 32 ל ר ע ן R. v. M. (C.A.) 216, ה י י נ ע ר ב מ ס ל פ ו ש י ה ר ב ו ד ו ש  ה

י ו נ י ג י ה ל ו ק י ן ש י ב ן ל ו ד נ ת ה ו י ר ח א ם ב י ז כ ר ת מ ל ה ו מ ג י ה ל ו ק י ן ש י ה ב נ ח ב ה ם ל ם ג  ש

. ה ש ע מ ם ב י ז כ ר ת מ  ה

ל ו ק י ן ש י ב ו ל נ י ה ב נ ח ב ה ל ה ו ש י נ ע י ב ל ו מ ג ל ה ו ק י ש ד ה מ ע מ . ל ם v. M ש . (C.A.) 217 ן י י ג ע  ב

Gareth Moriey, " A Just Measure of Pain? ל צ י א ל י ל פ ש ה פ ש מ ן ב ו י ד ם ה ו ג א ה ר מ ק נ  ה
Sentencing and Sentencing Reform in the Era of the Charter," 55 U. Toronto F a c . L. Rev. 

.269, 300 (1997) 
"In the final analysis, the overarching duty of a sentencing judge is to draw upon all the 218 
legitimate principles of sentencing to determine a 'just and appropriate' sentence which 
reflects the gravity of the offence committed and the moral blameworthiness of the 

ה 82). ק ס פ , ב ל י ע ה 32 ל ר ע ה ) offender." 
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 זאת מהחשיבות הניתנת להלימה ולשוויון, וכך משתמע גם מדברי השופט למר.
 עם זאת, הדרישה לעונש הולם איבה מחייבת התאמה מדויקת בין חומרת העונש
 לחומרת העבירה, ומאפשרת התחשבות בשיקולים נוספים בהתאם לאמור בסעיף

2'9.718 

 מכאן, שהחמרה בעונשם של עבריינים מועדים, כמתבקש משיקול המניעה,
 היא חלק ממדיניות הענישה ואינה סותרת את סעיף 718.1 לחוק הפלילי. בקנדה
 ניתן להחמיר מאוד בעונשם של עבריינים מועדים כדי להגן על הציבור מפניהם.

2 2  החוק הקנדי קובע שעל עבריינים מסוכנים יוטל מאסר לתקופה בלתי־מוגבלת. 0
 ראינו כבר כי עונש מניעתי כזה אינו מנוגד לחוקה.221

 אין ספק שסעיפי החוק הפלילי בקנדה דורשים שמירה על מידתיות בענישה,
 ולמרות שהם מאפשרים ענישה מניעתית - המידתיות הנדרשת בהם רבה יותר

 מהאיסור החוקתי על עונש שאינו מידתי.

 ישראל

 בישראל אין בחוק כל הוראה הנוגעת למטרות הענישה ולשיקולי הענישה, ולכן
 נבדוק את ההנחיות שבפסיקה. בית המשפט העליון רואה את קביעת מדיניות
 הענישה כאחד מתפקידיו,222 והפסיקה כוללת כמה הנחיות לגזירת הדין. בית
 המשפט רשאי לשקול מגוון של שיקולי ענישה, וביניהם גמול, הרתעה, מניעה
 ושיקום. הלימה היא אחד השיקולים המרכזיים בגזירת העובש, אך בית המשפט

 יכול להטיל עונש שאינו הולם לשם השגת תכליות ענישה אחרות.223
 הצעת הרוב בוועדה הציבורית שדנה בשיקול הדעת של השופט בקביעת
 העונש (ועדת גולדברג) כללה הצעה לקבוע בחוק את עיקרון ההלימה ולראות בו
 עיקרון־על. מדברי ההסבר עולה כי ההצעה קוראת לדירוג אנכי של מטרות
 הענישה - דירוג הנותן משקל מרכזי להלימה. בדברי ההסבר להצעת הרוב נאמר:
 ״עקרון ההלימה משקף את סלידת הציבור ממעשה העבירה, ומבטא באופן הראוי

 את מורת הרוח החברתית מהפגיעה בערכים חברתיים׳'.224

. d Ed2(301 Criminal L a w ., 2000 השוו לסיכומו שלKent Roach בספרו ) 2 1 9 
 220 כיום סעיף 752 לקוד הפלילי. החוק מגדיר מי הם עבריינים מסובנים, וגם קובע הוראות

 מפורטות לבחינה עתית של הסכנה הנשקפת מהם.
 221 ראו הדיון בצ׳רטר הקנדי בפרק ב.1(ב) לעיל.

 222 ראו, למשל, ע״פ 150/87 מדינת ישראל נ׳ צייקובםקי, פ״ד מא(4) 492, 496.
 223 לדיון בפסיקת בית המשפט העליון בקביעת העונש ראו קנאי, הערה 4 לעיל.

 224 הערה 67 לעיל, בעמי 10. הצעת הוועדה אמורה להוות חלק מהמשפט הפלילי, ואכן
 ההוראות המוצעות מבטאות מדיניות ענישה. עם זאת, הסיפא של סעיף מא), הקובע את
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 ההצעה של הרוב מבטאת מדיניות ענישה של גמול מוגבל. חומרת העבירה
 אינה קובעת במדויק את חומרת העונש, אלא היא קובעת טווח שכל עונש המצוי
 בגדרו הוא הולם. מתחם העונש ההולם נקבע תוך התאמה לחומרת העבירה
 בנסיבותיה הקונקרטיות, בהתאם לנסיבות המנויות בסעיף 6 להצעה. קביעת
 העונש בתוך מתחם העונש ההולם מאפשרת התחשבות בשיקולי ענישה נוספים,
 המתבטאים בנסיבות המנויות בסעיף 7. נוסף על כך ניתן לחרוג מהעונש ההולם
 להשגת מטרות של שיקום ומניעה, בהתאם לתנאים שנקבעו בהצעה, אך גם אז

 אין להתעלם ממנו לחלוטין.225
 במשפט הפלילי הנוהג בארץ יש להלימה משקל חשוב אבל לא בלעדי. ניתן

 לגזור עונשים שאינם מידתיים לשם קידומן של מטרות ענישה אחרות.
 החקיקה הפלילית שנסקרה דנה במידת העונש כחלק מהדיון בשיקולי הענישה.
 לפיכך, הדרישה לקביעת עונש מידתי תלויה במדיניות הענישה. כאשר מדיניות
 הענישה אינה נותנת משקל מיוחד לשיקולי הגמול - אין דרישה להלימה בחוק
 הפלילי, והמגבלות על ענישה שאינה מידתית הן רק המגבלות החוקתיות. ביטוי
 לכך יהיה בהתייחסות לענישה הרתעתית: ענישה כזו תתאפשר כל עוד לא תחרוג
 במידה ניכרת מהעונש המידתי. בשיטות משפט המייחסות משקל מכריע לשיקולי
 מניעה, או בשיטות משפט הנותנות לשיקולים אלה משקל מכריע בסוגים מסוימים
 של עבירות, אין בהוראות הפליליות דרישה לענישה מידתית (בכלל או בסוגי
 העבירות הללו), או שניתן לחרוג מהענישה המידתית באותן עבירות. כאשר ניתן
 משקל מכריע לשיקולים גמוליים תהיה בחוק הפלילי דרישה לקביעת עונש
 ההולם את חומרת העבירה. ההוראות הפליליות אינן מסתפקות בפסילה של
 עונשים שאינם מידתיים, אלא קובעות שיש להטיל על העבריין עונש ההולם את

 חומרת העבירה.

ות מסקנ ם ו ו  ג, סי

 המסקנה המרכזית מהסקירה שעשינו היא שהוראות חוקתיות אינן מבטיחות שמירה
 על מידתיות בענישה. שיטת משפט המבקשת לשמור על מידתיות בין חומרת

 העבירה לחומרת העונש חייבת לקבוע הוראות מתאימות בחקיקה הפלילית שלה.

 עיקרון ההלימה, נותנת הנמקה המתאימה יותר להוראה חוקתית: ״הלימה זו מבטאת את
 תפישות הצדק של החברה שומרת חוק״. לא נעשתה כאן ההבחנה הראויה בין הוראות
 חוקתיות להוראות של המשפט הפלילי. הבחנה כזו חסרה גם במאמרי על הצעת הרוב;

 ראו הערה 6 לעיל.
 225 ראו סעיפים 4-2 להצעה, הערה 67 לעיל.
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 המידתיות שהוראות חוקתיות קובעות היא מוגבלת ביותר. הוראות חוקתיות,
 שמטרתן הגנה על זכויות האדם, אינן מונעות ענישה מביעתית החורגת מהעונש
 המידתי, והן אוסרות רק ענישה שהיא מאוד לא מידתית. יתר על כן: ההוראות
 החוקתיות יתירו גם ענישה מאוד לא מידתית אם יתקיימו ההוראות המאפשרות
 פגיעה בזכויות אדם מוגנות (פסקת ההגבלה). דרישת המידתיות הנוגעת לאפשרות
 הפגיעה בזכויות אדם מוגנות מתייחסת למידתיות בין הפגיעה בזכות לבין

 התכלית הראויה, ולאו דווקא למידתיות בין חומרת העבירה לחומרת העונש.
 הוראות חוקתיות האוסרות עונש שאינו מידתי מאפשרות התחשבות בעבר
 הפלילי והטלת מאסרים ממושכים ביותר לשם מניעה - ובכך מפחיתים מערכה
2 ההוראות החוקתיות רואות בחריגה מהעונש המידתי 2  של דרישת המידתיות.6
 מעין אזהרה וחשש שהעונש שרירותי ואינו הוגן. אם ניתן להראות שהעונש נדרש
 לצורכי מניעה, חשש זה שוב אינו קיים. נוסף על כך ראינו כי בשיטות משפט
 רבות ענישה מניעתית, המבוססת על נסיבותיו של העבריין הנדון, אינה נתפסת
2 גם אם סוברים שענישה מניעתית חמורה פוגעת 2  כפגיעה בזכויות האדם.7
 בזכויות אדם המוגנות בהוראות חוקתיות, ניתן לאפשר ענישה מניעתית דרך
 פסקת ההגבלה. גישה אחרונה זו לענישה מניעתית עדיפה בעיני: היא נותנת

 משקל רב יותר לזכויות האדם, והיא נותנת כלים להגבלת הענישה המניעתית.228
 שמירה על מידתיות בענישה תיעשה רק דרך הוראות שבחוק הפלילי. ועראות
 כאלה יכולות לבטא מדיניות ענישה גמולית טהורה, ואז תהיה שמירה מלאה על
 מידתיות בענישה; הן יכולות לבטא מדיניות מעורבת ואז יהיו תחומים שבהם לא
 תישמר המידתיות (למשל: עונשים מניעתיים בעבירות מין).229 בשיטת משפט
 שאינה מבטאת גמול טהור, המבקשת לשמור על מידתיות בענישה תוך מתן
 אפשרות להתחשב גם בשיקולים תועלתניים, יש לקבוע בחקיקה הפלילית את

2 3  הגבולות והתנאים לכך.0
 הוראות חוקתיות מבטיחות מידה מסוימת של מידתיות והן נחוצות כדי

Suffolk U. L . Rev35 " ,The Abolition of P u n i s h m e n t 2 2  " ,Michael L. Corrado .257במאמר 6
 (2001) נטען כי המידתיות היא דרישה ריקה מתוכן. כאשר ניתן לתת עונשים חמורים
 ביותר משיקולי מניעה יש ממש בטענה זו, אך הדברים אינם מדויקים לחלוטין משום
 שלהוראות החוקתיות יש משמעות מסוימת, במיוחד לגבי החמרה משיקולים של הרתעה

 כללית.
 227 כך, לדוגמה, במשפט הקנדי; ראו פרק ב.1(ב) לעיל.

 228 לפי גישה זו יש לבחון את הענישה המניעתית דרך פסקת ההגבלה, דבר שיביא להגבלות
 על הענישה המניעתית. דוגמה לכך תימצא בדעת הרוב בוועדת גולדברג; ראו הערה 67

 לעיל, סעיפים 11-10 לדברי ההסבר.
2 לעיל. .  229 כך, למשל, באנגליה; ראו פרק 2

 230 כמוצע בתיקונים ^MPC; ראו הדיון במשפט הפלילי האמריקני, פרק ב.2 לעיל.
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 להגביל את מדיניות הענישה. הוראות חוקתיות נחוצות כדי למנוע חקיקה פלילית
2 בסופו של דבר, 3  המבטאת מדיניות ענישה המעניקה משקל רב להרתעה כללית.1
 הגנה אמיתית על כך שהענישה תהיה מידתית דורשת שילוב של הוראות חוקתיות

 והוראות בחקיקה פלילית.
 נבחן את המסקנות הללו על שיטת המשפט בארץ.

 ההוראות בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו אינן קובעות את מדיניות הענישה
 ואינן נותנות משקל מכריע לשיקול הגמולי; כמו כן הן אינן דורשות התאמה בין
 חומרת העבירה לחומרת העונש. עם זאת, הן אוסרות חריגה גדולה מהעונש
 המידתי: ענישה חמורה החורגת מאוד מהעונש המידתי, משיקולים של הרתעה
 כללית או משיקולים של מניעה, פוגעת בזכויות המוגנות בחוק; אולם ענישה
 חמורה משיקולים של מניעה עשויה להיות חוקתית בהתקיים תנאי פסקת

 ההגבלה.
 הוראות במשפט הפלילי - כמו, למשל, ההוראות בדו״ח ועדת גולדברג -
 עשויות להביא לשמירה על מידתיות בענישה. ההוראות במשפט הפלילי משקפות
 את מדיניות הענישה, וזו נקבעת על ידי המחוקק, אך היא מוגבלת על ידי
 ההוראות שבחוק היסוד. משום כך, למשל, לא תתאפשר ענישה החורגת מאוד

 מהעונש המידתי משיקולי הרתעה.232
 פתחנו את הדיון באמירה המקובלת שכיום יש לשמירה על מידתיות בענישה
 מעמד מרכזי. ראינו כי אמירה זו נכונה רק אם מגדירים את המידתיות באופן
 רחב מאוד. בשיטות משפט רבות המידתיות הנדרשת אינה מונעת גזירת עונשים
 חמורים מאוד גם כשהעבירה שבה הורשע העבריין אינה כה חמורה, כשמטרת

 הענישה היא מניעתית.

 231 כך, למשל, בקנדה; ראו הדיון במשפט הקנדי, פרק ב.mi לעיל.
 232 כפי שהוסבר בדעת הרוב בוועדת גולדברג, הערה 67 לעיל.
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