
 אגב חקיקה
 הצעת חלק מקדמי וחלק כללי לחזק עמשץ חדש -

 שינויים מוצעים על־ידי המחברים*

 השינויים הבאים חם פרי בדיקה ועיון נוספים בחלק p ההצעה המקורית, והם מתייחסים
 לסעיפים שטעונים, בעיני המחברים, שיפוד ותיקון. נציג בהמשך בצד ימין את הנוסחים
 המקודיימ במקביל, בצד שמאל, את הנוסח המתוקן, תוך הדגשת המלים שמביעות את
 השינוי; ומיד לאחר הנוסחים, בקיצור נמרץ, דברי ההסבר לשינוי. עם הזמן, תוך התקדמות
תת שתבואנה גם השלמות, באותה מתכונת, י  במלאכת הבדיקה והעיון בהצעה המקורית, י

 לשינויים הנוכחיים.

p ו ת ופח מ  נוסח מקורי נ

 1. אין עבירה ואין עונש
 בגינה אלא אם כך נקבעו

 בחוק או על־פיו.

 אין ענישה
 אלא על־פי וזק

 איו ענישה 1. (א) אין עבירה ואין
 אלא לפי ויק עונש בגינה אלא אם ח
 נקבעו מעיק או על־פיו.
נת  (ב) עבירה מעו
ד לכל משק ב ע  הוכחת מ
ים נ  סביר, של כל הנתו
ת, זולת י תנ  בהם היא מו
דה שנקבע  אם ובמי
 אחרת בהוראה
 סותרת; ועל הטוען
 לעבירה - נמל

 ההוכהד.

 השינוי במתרת השוליים תואם את הגדרת הביטוי"לפי חוק* בחוק הפרשנות, שמשמ־
ס הסעיף. נוסח הסעיף ו ק או על־פיו, והוא משקף, לכן/ בצודה מלאה יותר את ת ד  עותו מ

 עצמו לא שונה כדי להבליט מ המקור הראשון והעיקרי לענישה ודא החוק.
מ באה ליתן ביטוי לעיקרון מקובל בתחום דיני העונשין שהעיירה ) ן ט  הוספת סעיף ק
 על בל דרישותיה טעונה הוכחה מעבר לכל ספק סביר, אלא אם p קיימת הוראה מפורשת

 הקובעת אחרת.

 3. חיקוק הקובע עבירה
 או עונש לא יחול על
 מעשה שנעשה לפני ידם

 פרסומו כדין.

 אין עונשין
 למפרע

 3. תיקוק הקובע עבירה *0־
 עונש לא יחול על מעשה
 שנעשה בתאריך* הקודם

 לתאריך פרסומו כדין.

 אין עונשין
 למפרע

 ־ זרז פלד, מ׳ קרמניצר, ההצעה פורסמה בםשטמים יד (תשמיד) 127.
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ת נ ע  השינוי בא לשם פישוט סגנוני, ובלי לגרוע מן האמור בסעיף 21 לחוק הפרשנות ל
 שעת תחילת תוקפו של חיקוק, שהיא 00.01 של ידם תחילתו.

 4. מטלה מזיקוק סלי•
 לידתו של מעשת —
 תתבטל האחריות הפלי
 לית לעשייתו; ההליכים
ם ־־ יופסקו;  שהוחל מ
 ניתן גזד־דיז - יופסק
 ביצועו; ולא יהיו עוד
 תוצאות נובעות מן

 ההרשעה.

ה העבידה מזיקוק ביטול פליליות ל ס  4. מ
 תתבטל האחריות הפלילית
 בשל עשייתה ההליכים
 שהוחל בהם - יזפסקו; ניתן
 גזר־דין — יופסק ביצועו;
 ולא יהיו עוד תוצאות נוב

 עות p ההרשעה.

 בישול עבירה
 לאחר עשייתה

 השינוי, מלבד שיפור סגנוני, נועד להבהיר שההוראה חלה גם על מקרים בהם מתבטלת
 הפליליות מבלי שמתבטלת כליל הנורמה שמגדירה את העבירה.

 שינוי הודקוק 5. (א) נשתנה, לפני מתן
 לאחר עשיית פסק־דין חלוט, חיקוק
ת הגדרת העמדה נ ע 7 ל "* 3 ^ 
ות לה,  או לעניין האחרי
 יחול על העניין החי קו ק

 המקל עם העושה.
. .  (ב) .

 (ג) הורשע אדם
 בעבירה ולפני שהחל או
את שי ת נ  השלים א
 עונשו, נקבע בחיקו ק
מ ר  בשל העמדה עונש מ
 קל מזה שהוטל עליו —
 יהיה עונשו העונש
 המרבי שנקבע מזיקוק,
 כאילו הוטל מלכתחילה.

 שיטי החיקוק 5. (א) נשתנה, לפני מתן
 לאחר עשיית פםק־דין חלוש, חיקוק
ת העבדה או נ ע  ל
 ענישתה, יחול על העניין
 החיקוק המקל עם העושה.

. . . ב) ) 
 (ט הורשע אדם בעבירה
 ולפני שנשא את עונשו
 נקבע מזיקוק בשל
 העמדה עונש מרבי קל
 מזה שהוטל עליו — רואים
 את העונש המרבי שנקבע
 מזיקוק, כאילו הוטל

 מלכתחילה.

 השינוי בם״ק(א) נועד להבטיח כיסוי מלא של אפשרות השינוי מבחינת מושא השינוי
 (למשל, גם שינוי בסייג המקל עם העושה ולהתאים את המינוח בסעיף למינוח הנקוט

 במבנה ההצעה רזזלק כללי: העמדה והאחריות הפלילית׳).
 השינוי בס״ק(ג) בא להסיר ספק ולהבהיר מ הוראת הסעיף חלה לא רק על מי שהחל

 כבר בנשיאת עונשו אך לא השלימה, אלא גם על מי שלא החל לשאת עונשו.
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 6. הוראות סעיפים 4 ד5
 לא יחולו על עבירה לפי
 חיקוק שנקבע בו או
 לגביו שיעמוד בתוקפו
 לתקופה מסדיימת, או
א בו שהו ובע מטי  שנ

 בעל תחולה זמנית.

 6. הוראות סעיפים 4 ר5 וזיקוק ארעי
 לא יחולו על עבירה לפי
 חיקוק שנקבע בו זפ־ לגביו
 שיעמוד בתוקפו לתpפה

 פלונית.

 חיקוק ארעי

 השינוי מתבטא בהשלמת הוראת הסעיף בכך שישנם חיקוקים ואיסורים שהם בעלי
 תחולה זמנית מובהקת מבלי שתיקבע במפורש ומראש תקופת תוקפם; למשל, איסור
ס  נסיעה מעל למהירות נתונה בקטע כביש מםויים הוא בוודאי זמני מטבע ברייתו, ש
 המהירות המירבית נתונה לשינויים בבוא הזמן, בנוסף, הוחלפה המלה ״פלונית״ ב״מסו־

 יימת״, כשינוי סגנוני.

 7. (א) ״עבירת פנים״ -
 (1) עבירה
 שנעברה כולה או
 מקצתה בתוך

 שטח ישראל;
 (2) מעשה הכנה
 אד נסיון

 לעבירת־םגיפ
 באמור בפםקה
 (1), ובז נמית
 לשדל אחר או
 קשירת קשר,
 לבצעת, שנעשו
 מחוץ לשטח

 ישראל;

 העבירות לפי
 מקומן

 (ב) ״עבירת־חוץ״ -
ננה  עבירה שאי

עבדת פנים״ ־  7. (א) ״
ה שנעברה ד ב  (1) ע
 כולה או מקצתה
 בתוך שטח

 ישראל;
 (2) מעשה הכנה או
 נםיון לעבירה, או
 נםיון לשדל אחר
 לבצעה, שנעשו
 מחוץ לשטח
 ישראל, ובלבד
 שביצוע העבירה או
 השלמתו, לפי
 העניין, היו אמורים
 להיעשות בתור־

 שטח ישראל;
 (3) קשר לבצע
 עבירה, שנקשר
 מחוץ לשטח
 ישראל, ובלבד
 שהעבירה היתה
 אמורה להיעשות
 בתוך שטח ישראל;

עבדת חוץ -  (ב) ״
 עבירה שנעברה כולה

 העבירות לפי
 מקומן
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 עבירת־םנימ.

.  (ג). .

 מחוץ לשטח ישראל, ואץ
 מתקיים לגביה התנאי
 האמור בסעיף קטן(א)(2)

 או(3).

.  (ג). .

 השינויים הם סגנוניים בלבד.

 תנאי התחולה 9. (ג) דיני ישראל לא
 יחדלו עוד על עבירה, אם
 האדם נשפט בגינה בחוץ־
 לארץ לפי בקשת מדינת
 ישראל, ואם הורשע שם
- גם נשא את עונשו

 בגיגה.

 תנאי התחולה 9. (ג) דיני ישראל לא יחולו
 על עבירה, אם האדם
 נשפט בגינה בחוץ־לארץ
 לפי בקשת מדינת ישראל,
 ואפ הורשע שם - גם נשא

 את עונשו בגינה.

 התוספת ״עוד״ באה להבהיר כי מלכתחילה היתה תחולה לדיני ישראל ותחולה זו
 פוקעת רק בהתקיים התנאים המפורטים בם״ק (ג) ולאחר התקיימותם.

 10. (א) נידה אדם בחוץ
 לארץ, בפסק־דין חלוט,
 בגין עבירה שחלים עליה
 דיני ישראל ולא נשא שם
 את העונש כולו, רשאי
 היועץ המשפטי
 לממשלה, במקום להע
 מידו לדין, לבקש מבית־
 המשפט שיורה שהעונש
 שהוטל בחוץ לארץ או
 החלק ממנו שטרם בוצע
 שם, יבוצע בארץ, כאילו
 הוטל בישראל בפםק־דין
 חלוט; ובלבד שלא יורה
 על ביצוע עונש חמוד מן
 העונש המיר בי שניתן
 היה להטיל בשל אותה

 עבירה לפי דיני ישראל.

 עונש מחוץ
 לארץ

 10. (א) נידון אדם בחוץ
 לארץ, בפסק־דין חלוט,
 בנץ עבירה שחלים עליה
 דיני ישראל ולא נשא שם
ז העונש כולו, רשאי  א
 היועץ המשפטי לממשלה,
 במקום להעמידו לדין,
 לבקש מבית־המשפט
 שידרה שהעונש שהוטל
 בחוץ לארץ או החלק ממנו
 שטרם בוצע שם, יבוצע
 בארץ, כאילו הוטל ביש
 ראל בפסק־דין חלוט;
 ובלבד שלא יבוצע עונש
 חמור מן העונש שניתן זדה
 להטיל בשל אותה עבירה

 לפי דיני ישראל.

 עונש מחוץ
 לארץ

 השינוי נועד להתאים את הסיפא של הסעיף לשאר חלקיו.
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.  17. (א) מדינת ישראל.
 ובלבד -

 (1) שחליפ על
 העבירה דיני
 העונשין של
נה המבקשת;  המדי
 (2) שהעבירה
עבדה בידי אדמ  נ
ף מצא בתו  שנ
 שמח ישראל והוא
ב ישראל, אף ש ו  ת
א גם ץ הו  אם א

 אזרח ישראלי;

 17. (א) מדינת ישראל... תחולה שילוחית
 ובלבד -

 (1) שהעבירה נעברה
 בתוך שטח המדינה

 המבקשת;

 (2) שהעבירה נעברה
י תושב ישראל, ד  ב
 מ״ אם אין ודא גם
 אזרח ישראלי ודדא
 נמצא בתוך־ שטח

 ישראל;

 תחולה שילוחית

 הרחבה קלה של תחולת הסעיף (סעיף 17(א<(1» ותיקון סגנוני בסעיף 17(א)(2).

 19. אדם מבצע עבירה
 רק אם עשאה במחשבה

 סלילית, ודץ אם —
 (1) נקבע במפורש

 בהגדרת העבידה כי
ות היא היסוד  רשלנ
 הנפשי הדרוש לשם

 התהוותה; או

 דרישת
 מחשבה פלי

 לית

 19. אדם מבצע עבירה רק
 אם עשאה במחשבה פלי־

 לית, חוץ אם -
 (1) נקבע במפורש
 בהגדרת העבדה כי
 מספקת רשלנות לשם

 התהוותה או

 דרישת מחשבה
 פלילית

. . .(2) . . .(2) 

 השינוי בא להבהיר כי מדובר במבנה העבידה ולא בהפחתה כמותית.

 22. (א) אדם נושא באחר־
ה ד ב ה בגין ע ד פ  מת ק
 cat נקבע מזיקוק א־ אם
 משתמע מטיבו או
 ממטרתו שהעבדה לפיו
 אינה טעונה זדכחת
 מחשבה פלילית או רשל־

 נות.

 22. (א) אדם נושא באחר הגדרה והיקף
ה אם ד ב ה בגין ע ד פ  יות ק
 נקבע בחיקוק או אם
 משתמע מטיבו או ממטרתו
 שעבדה על־פיו אינה
 טעונה זדכחת מחשבה

 פלילית או רשלנות.

 הגדרה והיקף
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 היות שבאותו חיקוק עשויות להיות מוגדרות גם עבירות רגילות ולא רק עבירות של
 אחריות קפידה, ת־בהר שהתנאי צמוד לכל עבירה בנפרד ולא לכלל העבדות האסורות
ק ד  מזיקוק. ודזזלף ״הצירוף על־פיו״ במונח ״לפיד*, בהתאם להגדרת המונח ״לפי ודק״ מ

 הפרשנות.

 חוסר אפשרות 26. לעניין נםיון, אין
צוע  להשלים נפקא מינה אם בי
ה אפשרי  העבידה לא הי
 מחמת מצב דברים
 שהמנסה לא היה מודע לו
 או טעה לגביה אףלם, אין
יש אם מצב הדב־  נםיון ענ
 רים האמור מתבטא
 בהעדר איסור לפי חדק
 על מה שהאדם ניסה

.  לבצע או מצע

ת נסיון, אין נפקא נ ע  תער אפשרות 26. ל
 להשלים פינה אם השלמת העבירה
 לא היווה אפשרית מחמת
 מצב דברים שהמנסח לא
 היה מודע לו או טעה
 לגמו: אולם, אין נסלון אם
 מצב הדברים האמור
 מתבטא בהעדר איסור
 בחוק אד על־פיו על מה
 שהאדם ניסה לבצע אד

 מצע.

 החלפת הביטוי: ״מדק או על־פיד* בביטוי ״לפי ודק* נועדה להתאים iw הנוסח
 להגדרת הביטוי ״לפי חוק״ בחוק הפרשנות.

ר דיוק מהות הנםיון הכשל — חוסר אפשרות מלכתחילה לבצע את ת  בנוסף, מסאה מ
 העמדה ולא סתם להשלימו*- מלבד זאת, הובהר כי אין נםיון יעניש״, מ נסיון כנראה

 יש.

ד מ ע  28. מי שניסה ל
ה לא יישא באחריות ד מ  ע
 פלילית לנסידן אם ודכיח
 שמחפץ נפשו בלבד
 ומתוך חרטה, חדל
 מהשלמת המעשה או
יעת התוצאות ם למנ ר  ת
ץ מותנית השלמת מ  ש
 העמדה; ואולם, זדן
 באמור כדי לגרוע מאחר־
ה ד מ  יות פלילית בגין ע
 מושלמת אחרת

 שבמעשה

ר פטור עקב חרטה מ ע  28. מי שניסה ל
ה לא יישא באחריות ד ב  ע
 פלילית בגין הנםיון אם
 הוכיח שמחפץ נפשו בלבד
 ומתוך חרטה חדל
 מהשלמת המעשה או מנע
 את התוצאות שכהן מות־
ה ד ב ע  נית השלמת ה
 ואולם, אין באמור כדי
 לגרוע מאחריות פלילית
ה מושלמת ד ב  בגין ע

 אחרת שבמעשה

 מזור עקב וו״טה

 גם כאן מדובר בהבהרת רעית - אץ צורך שהעושה יצליח למנוע את התוצאות המזיקות
 בגפה לעתים, ודא אף חייב, לשם מניעת התוצאות, להיזקק לאחרים ודי שהוא תרם לכך.
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 29. (ג) מבצע באמצעות
 אחר הוא אדם שתרם
 לעשיית המעשה על־ידי
 אדם אחר שעשהו ככלי

ו, דהיינו:  גידי
ב של קטי צ מ  (1) כ
ת או אי־שפידת ו  נ

 הדעת?
 (2) בהעדר רצייה,

 (3) ללא מחשבה
 פלילית;

 (4) מבלי שהיה
דע למצב הדברים  מו

 לאמיתו; או
וה  (5) כשנצטו
 לעשותו בדרך שהגיעה

 כדי בורח אד צידוק.
ת סעיף קטן נ ע  (ד) ל
 (ג<, אם העבירה מותנית
 בעושה מיוחד, יהיה אדם
 מבצע אותה עבירה גם
 כאשר הייחוד מתקיים

 באחר בלבד.

 29. (ג) מבצע באמצעות מבצע
 אחר הוא אדם שתרם
י אחר ד  לעשיית המעשה ב

 שעשהו -

 (1) במצב בו אץ הוא
 אחראי למעשיו, או

 (2) ללא מחשבה פלי
 לית.

 מבצע

 (ד) לעניץ 0עיף קסן(ג),
 אס העבירה מותנית במי־
 הות מיוחדת של העושה
 יהיה אדם מבצע אותה
 עבירה גס כאשר אותו
 תנאי מתקיים אצל

 האחר.

 השינוי המתייחס לס״ק>ג) נועד לפרט ולהבהיר את המקרים הפרטיים שאמורים היו
 להיות מכוסים על־ידי הצרוף ״במצב בו אץ הוא אחראי למעשיו״, כדי למנוע פרושים
 בלתי הולמים שעלולים היו לאפשר הרחבת יתר, כגון הרחבה למעשים שנעשו בתנאים
 של סייגים לאחריות פלילית. כמו־מ, בפתיח של ס״ק(ג< הובהר שהביצוע העקיף, עיקרו

י המבצע העקיף. השינוי המתייחס לס״ק(ד< הוא לשוני. ד  הוא השימוש באדם אחר ככלי ב

י ד  30. (א) המביא אחד ל
 ביצוע עבירה בדרישה
ד או  בהפצרה, בעדו
 בכל דרך אחרת שאינה
 מגיעה כדי כורח או
 צדוק, הוא משדל לדבר

 עבירה.

י משדל ד  30. (א) המביא אחד ל
 ביצוע עבירה בדרישה
 בעצה בעידוד או בכל דרך
 אחרת שאינה מגיעה כדי
 כפייה או צדוק, הוא

 משדל לדבר עבירה

 משדל
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 משפטים י־ז, תשמ־ח שינויים בהצעת חוק עונשין

 ־כורח־ ו׳׳צידוק׳
 מהנח

 30י לעניין סעיפים 29
 ו־30, ״בורח״

ו בסעיף 45, ת ו ע מ ש מ  כ
 ו״צידוק״ - כמשמעותו

 בסעיף 46(2).

 החלפת המלה ״בעצה״ במונח ״בהפצרה״ נועדה לתת ביטוי לדוגמה אופיינית יותר
מ השידול. מלבד זאת,הוחלף הצרוף ״מרח כפייה״ במונח ״כורח״ בלבד, והסבר לכך ר ד  ל
 יבוא לאחר סעיפים 45,44. הפיכת סעיף 30(ב< לסעיף נפרד(30י< באה כתוצאה של השינו

 יים שהובעו בסעיף 29(ג)(5).

ת סעיף זה, נ ע  (ב) ל
 ״כפייה״ - כמשמעות מרח

 כפייה לפי סעיף 44,
 ו״צידוק״ - כמשמעותו

 בסעיף 46>ב<.

מ מ  31. העושה מעשה או ה
ע  טיח לעשותו, לפגי מצו
 העמדה או בשעת ביצועה
 ובמודע מאפשר בכד את
 הביצוע, מקל עליו או
 מאבטח אותו, או מונע את
 תפיסת המבצע או את
ה ל  גילוי העבדה או של

 הוא מסייע.

מ מסייע 31. מי אשר, לפני ביצוע מ  מסייע 31. העושה מעשה או ה
 העבירה או בשעת
ה ש ע ה עשה מ ע י צ  מ
 שהיה בו כדי לאפשר
 את המצוע, להקל עליו
 או לאבטח אותו, או
 למנוע את תפיסת
 המבצע, גילוי העמרה או
 שללה או כדי לתרום
ד אחרת ליצירת י ד  ב
 תנאים לשפ ביצוע

 העבירה, הוא מסייע.

 בסעיף זה כמה שינויים: האחד - הוצאת האלטרנטיבה ״או המבטיח לעשותו״ היא
 תוצאה של השינוי בהמשך של הנוסח שבא להגדיר את מהות המעשה כמעשה "שהיה
ז ההבטחה לעשות מעשה במידה שהיה בה . נוסח זה מכסה גם א ״ . .  בו כדי לאפשר.
 כדי לתרום למצוע; האחר - הוספה בסוף הסעיף נוסחה המאפשרת לראות בפירוט הקודם
ל לדרכים בהן אדם עלול לתרום מ  שבסעיף פירוט מדגים ולא ממצה מ במציאות אין ג
 ליצירת התנאים לשם ביצוע עבירה• ולבסוף - הושמטה המלה ״ובמודע״ שבנוסח המקורי
ת ל  מ לכל אורך ההצעה תנאי המודעות הוא תנאי מתחייב/ כל עוד לא נאמר אחרת, ו

י מפורש.  לא ניתן לו בשום מקום אחר מטו

 גירםה 2 במקרה שתתקבל גירםה 2 לסעיף
:27 

ה ד מ  32. הסיוע לעמר ע
 עונשו - מחצית העונש
 שנקצב מזיקוק לבי
עה חעיקדי; ואולם,  צו

 נקצב לו עונש -

 עונש הסיוע

 'גירסה 2 במקרה שתתקבל גירסה 2 לסעיף
;27 

ר עבירה מ ע  32. הסיוע ל
 עונשו - מחצית העונש
 שנקצב בחיקוק לביצוע
 העיקרי של העבירה
 ואילם, נקצב לו עונש

 שהוא —

 עונש הסיוע
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 ש־ז בלר ומרדכי קרמניצר משפטים י״ז, תשמ׳יח

. . .<1) 

. . .(2) 
 (3) עונש חרבה אחר -
 ת־א יהיה העונש המרבי,
 כשהעונש המזערי יהיה

 מחצית ממנו.

 שינוי לשוני בלבד, בפתיח של הגירםה השניה של סעיף 32, ובהחלפת המלה ״המזערי״
 במלה המתאימה יותר ״המינימלי״.

. . .(1) 

. . .(2) 
 (3< עונש חובה אחר -
 הוא יהיה העונש המרבי,
 כשהעונש המינימלי

 מחצית ממנו.

 33. העונש בגין הנםיון
 לשדל אדם לבצע עבירה,
 כעונשו של הנסיון לבצע

 את העבירה עצמה.

 נסית לשידול 33. העונש בגין הנםיון נסית לשידול 33. הנםית לשדל אדם
 לבצע עבירה, עונשו
 רבע העונש שנקצב
 לביצועה העיקרי;
נש  ואולם נקצב לו עו

 שהוא -
 (1) מאסר עולם -
נש לתקופה  יהיה העו
ש עד עשר מ  של ח

 שנים;
ה - ת י נש מ  (2) עו
נש לתקוםח  יהיה העו

 של עשר שנים•
נש חובה אחר  (3) עו
 — יהיה העונש לתקופה
נש למח ץ רבע העו ב  ש

 ציתו.
 הגענו למסקנה כי אץ להתייחס באותה דרגה של חומרה לנסיץ לשידול כאל נסיוץ
 לבצע עבירה. הנםיה לשדל מאופיץ על־ידי העדר כל תחילת ביצוע מטעם המשודל וכאשר
 הכל עדיץ נתץ להחלטתו, ולעתים אף כאשר לא נוצר מגע עימו והוא אף לא יודע על
 ה״נסיה״. ואילו אץ ערוד, לעומת זאת, לחומרת הנםימ לבצע עבירה, כאשר לא רק
 שקיימת תחילת ביצוע של העבדה גופא, אלא גם כל הרכיב ההתנהגותי שבעבירה עשוי
 להיות מושלם. ובוודאי שהנדירות של העמדה לדץ בגץ נסית לשדל משקפת גם היא
ה כך יש להתחשב בכך שהנסיץ  את המשקל האנטי־חברתי המועט יחסית של מעשה כז

, הצענו קנה מידה נמיר «זתד לענישת הנסימ לשדל.  לסייע אינו כלל עניש. לת

 34. משדל או מסייע לא
 יישאו באחריות פלילית
 לשידול, לנסיון לשידול

 34. משדל או מסייע לא פטור
 יישאו באחריות פלילית
 בגץ השידול, הנםיץ לשי״

 פטור
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 רול *8־ הסיוע, אם מגעו את
 ביצוע העבירה או את
 השלמתה או אם הודיעו
 בעוד מועד לרשויות על

 העבירה

 או לםיוע, אם מנעו את
 ביצוע העבירה או את
 השלמתה או אם הודיעו
 בעוד מועד לרשויות על
ת ע י נ  העבירה לשפ מ
 ביצועה או השלמתה;
ר כדי  ואולם, אין באמו
ות פלי•  לגרוע מאחרי
 לית לעבירה מושלמת

 אחרת שבמעשה.

 ] לתוספת שבסוף הסעיף - שני עיקרים: האחד, להבהיר כי ההודעה לרשויות בועדת
 למניעת הביצוע או למניעת השלמתה והאחר, כדי לקבוע כאן, ביחס לשותפים העקיפים,

 אותו דין שנקבע בסעיף 28 לגבי החרטה של המבצע העיקרי.

ב ג  35. עכר מבצע, א
 ביצוע העבירה, עבירה
וספת ה או נ נ מ  שדנה מ
^ ס  לה, שחיתה, לפי נ
 בדת העניין, בתחום
ת בכדה של דעו  המו
 אדפ מן הישוב, יישאו

ות לח גם —  באחרי
ותא פ בצו  (1) המבצעי

 הנותריפ; ו־
 (2) המשדל והמסייע,
 על עבירה של רשלנות,
פ קיימת עבירה כזאת  א

. תו יסוד עובדתי  באו

 עבירה שונה או
 נוספת

 35. צד לעבירה יישא
 באחריות פלילית גם על
נה  עבירה גוםפת או שו
 שנעברה אגב ביצוע או
 נסיון לביצוע העבידה אם
 היתה בתחום מודעותו
 בפועל, או בעבירת רשל״
 נות - אם ודתה יכולה
 להיות בתחום המודעות

 של אדם מן הישוב.

 עבירה שונה או
 נוספת

 הנוסח המקורי טעון תיקון וגם אבחנה תיקון בכך שאין מקום להכליל את המקרה
 בו אדם, מתוך מודעות בפועל, תרם לעטרה הנוספת או השונה שהרי במקרה זה הוא
 נושא באחריות פלילית לפי הכללים חרגיליס של השותפות. האבחנה מתבטאת ביצירת
 מעמד נבדל למבצע בצוותא לעומת השותפים העקיפימ המבצעים בצוותא פועלים כגוף
ע אגב מימוש מזימתם ז  אחד, והם צריכים לתת את הדין כולם על כל מה שמבצע כל אחד מ
 המקורית; מה גם שההנחה היא שהיתה מודעות בכוח לגבי העבירה הנוספת או השונה
ת ראוי שיתנו את הדין רק על עבירה ל  ואילו המשדל והמסייע הם שותפים עקיפים, ו

 של רשלנות בחתאם לעמדתם הנפשית כלפי סטיית המבצע העיקרי מן המזימה המקורית.
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 ש׳ץ פלד ומרדכי קרמניצר משפטים י׳ז, תשמ״ח

 (0 גרם אדם למצב
 השכרות כדי לבצע בו
 את העבירה, תאים אותו
 כמי שעשה את העבידה
 במחשבה פלילית אם
 היא עבירה של התנה־
ונה אם היא ו בכו  גדת א

ת בתוצאה. י נ ת ו  מ
ח בסעיף זה ״מצב ) 
 של שכרות* — מצב שבו
 נמצא ארם בהשפעת
 חומר אלכוהולי, סם
 נרקוטי או גורם מסמם
ה  אחר, ועקב כד הוא הי
 חסר יכולת של ממש,
ת המעשה, להבין ע ש  ב
ת ת אשר עשה אי א  א
, או  הפסול שבמעשהו

 להתנהג כדין.
 (ה) סעיםים־קמניפ
 (א), (ב) ומג) חליפ גם
 על מי שלא היה חסר
 יכולת כאמור בםעיף־קמן
 (ד), אך עקב שכרות
 חלקית לא הייה מודע,
ת מעשה, לפרס ע ש  ב

 מפרטי העבידה.

 (ג) גרם אדם למצב
 השכרות כד־ לבצע בו את
 העבירה, רואים אותו כמי
 שעשה את המעשה ככוונה

ח בסעיף זה ״מצב של ) 
 שכרות״ - מצב שבו גמצא
 אדם בהשפעת חומד אלכר
 ודלי, סם נרקוטי או גורס
 מסמם אחר, ועקב כך הוא
 חסר יכולת כאמור בסעיף

.39 

 (ה< 0עייףיקטן(0 יחול
 גם על מי שלא היה חסר
 יכולת כאמור בסעיף 39,
 אך עקב שכרות חלקית לא
 היה מודע לפרט מפרטי

 העבירה

ה למצב של שכרות שלא מדעת אם מ ס י  בסעיף־קp (א) הוספה ההיפותיזה של מ
) באים להתאים את היסוד הנפשי המיוחם לעושה ג ים(0 ת  מרצון. השיגוייס בסעיפים קטנ
 העבירה במצב של שכרות לסוג העבירה של התגהגות או של תוצאה בםעיף־קטן(ח
 במקום להפנות לסעיף אחר נאמר האמור שם. בםעיף־קטן(ה) הוחלו על השכרות חלקית

 הכללים שמתייחסים לשכרות המלאה על כל אופני היווצרותה

 43. לא יישא אדם באחר
 יות פלילית למעשה
 שעשה כדי להדוף תקיפה
 שלא כדין שנשקפה
 ממנה סכנת פגיעה מי־
,  דית בחייו, בחירותו

 43. לא יישא אדם באחר־ הגבה פרסית
 חת פלילית בגין מעשה
 שעשה כדי להדוף תקיפה
 מיידית שלא כדין כלפי
 חייו, חירותו, גופו או
 רכושו, שלו או של זולתו,

 הגנה פרסית
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 בגופו, או ברכושו, שלו
 או של זולתו, או
 באינטרס בטחוני של

 המדינה

 או כלפי אינטרס בטחוני
 של המדינה

ד במשרין מ מ ר ו  השינוי הוא בעיקר סגנוני ולשם הבהרת הדברים. התנאי ״שלא כדי
 ל״תקיפה״ וח־ספו המלים ״שנשקפה ממנה סכנת׳ פגיעה מידית. בדרך זו נתאפשרה
 קשירה הגיונית של הפגיעה — ולא של ותקיפה - עם ההיפותיזות של פגיעה ברכוש
 או באינטרס בטחוני ואף עם מקרים מיוחדים של פגיעה בחירות. בכד הותאם הנוסח לנוסח
 הסעיפים שדנים בסייגים של ״צורך״ ו״כורח״, בו שוב מדובר ב״סכנת פגיעה״ או ב״איום

 פגיעה״. מלת היוזם ״כלפי״ זדחלפה לשם התאמה באות היחס ״ב״.

 44. לא יישא אדם באחר
 יות פלילית למעשה
 שעשה כדי להציל את
 חייו, חירותו, גופו או
 רכושו, שלו או של זולתו,
 או אינטרס בטחוני של
 המדינה מסכנת פגיעה
 חמורה ומידית הנובעת

 מנסיבות להך נקלעו.

 «ייד

 בורח

 45. לא יישא אדם באחר־
 יות פלילית בגץ מעשה
 שעשה כדי להציל את חייו,
 חירותו, גופו או רכושו,
 שלו או של זולתו, או
 אינטרס בטחוני של
 המרינה מסכנת פגיעה
 חמורה ומיידית הנובעת

ץ נקלעו.  מנסיבות א

 כורח נסיבות

 44. לא יישא אדם באחר
 יות פלילית בגין מעשה
 שנצטווה לעשותו באיום
 פגיעה חמורה ומיידית
 בחייו, בחירותו, בגופו או
 ברכושו, שלו א־ של זולתו.

 45. לא יישא אדם באחר־ כורח כפייה
 מת פלילית למעשה
 שנצטווה לעשותו באיום
 פגיעה חמורה ומידית
 בחייו, בחירותו, בגופו או
 ברכושו, שלו או של

 זולתו.
 השינוי המוצע כאן הוא בעיקר טרמינולוגי ונועד למנוע אי־הבגות ובלבולים מיותרים.
 הצירופים ״כורח כפייה״ ו״כורח נסיבות״ מתנים את משמעותם הנבדלת בשימוש המלא
תת מאוד, בהיסח הדעת, שימוש רק במונח ״כודח״ ואז לא ברור י  של שני הצירופים, ו
 למה הכוונה משום־כך, עדיף לחוור למינוח המקובל כעת במשפט הישראלי: ״צורך״ למה
 שהתכוונו ב״כורח נסיבות* ו״כורוז״ למה שהתכוונו ב״כורח כפייה*. מלבד זאת, מוצע
 שינוי בסדר, כדי להסמיך את ״הצורך״ ל״הגנת הפרטית״ כשתש קרובים מבחינת התכנים
 ולמנוע את ההפרדה ביניזע על־ידי היכורח* וזאת תוך שמירה על סמיכותו של ה״כורח״

 ל״צורך״, שגם הם קרובים זה לזה מבחינת התוכן.

 כניסה למגב 47. הוראות סעיפים 39,
 במידע 43, 44 ר45 לא יחולו
דע או  אם האדם היה מו

 מיסה למצב 47. הוראות סעיפים 39,
 מתיז 43, 44 ר45 לא יחולו
ע ובעבירות  כאשר אדם ד
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 ש־« פלר ומרדכי קרמניצר משפטים >r, תשבדוז

 אפ אדם p הישוב
 במקומו יבול היה,
בות הענץ, להיות  בנסי
 מודע, לפני היווצרות
 המצב שבו עשה את
 מעשת־, כי הוא עלול
אפ  לעשותו במצב זה, ו

 של רשלנות כאשר היה
 עליו לדעת, לפני היווצרות
 המצב שבו עשה את
א עלול  מעשהו, כי ת
 לעשותו במצב זה והעמיד
 את עצמו ברצייה וללא
 סיבה סבירה באותו מצב.

ד את עצמו ברצייה מ ע  ה
ת פסולה ו הג בהתנ  ו
 באותו מצמ ובלבד
נו של המעשה י י  שענ
 לא חיה הצלת אינמרם

 בסעיף זה מוצעים שינויים מספר, מהם מהותיים ומהם סמנטיים. האחד העשוי להיחשב
 כםמנטי בלבד, והוא של החלפת המלה ״מרצון״ שבכותרת השוליים במלה ״במודע״. אין
 כל חילוקי דעות בהלכה הפסוקה שזוהי המשמעות האמיתית של המלה ״מרצון״ בהקשר
י האחו־ הוא כבר מהותי והוא נערן בהוצאת ההגבה הפרטית מתחום התחולה ו נ  זד- השי
ס קשה להשלים עם הטלת חובה על אדם להפקיר ג ש צ מ  של ״סייג״ הכניסה במודע ל
ת תוקפן במזיד, &1 אם האדם הביא את עצמו למצב שאיפשר  את עצמו או את ןולתו בי
 לתוקפן לבצע את תקיפתו הזדונית. שינוי מהותי נוסף מתבטא בתנאי שבסיפא. הדא
 מצמצם את תחולת ה״םייג״, למקרים של סרח וצורך בהם אדם פעל למען הצלת אינטרס
 עצמי; שהרי הצלת אינטרס הזולת איננה צריכה להימנע על־ידי כך שהאדם הביא בהתגה־
 גותו המודעת את המצב בו נאלץ לבצע את המעשה. עוד שינוי מהותי מתבטא בהשמטת
ת של מחשבה פלילית נדרש שהכניסה למצב תהיה מתוך ו  ההיפותיזה לפיה לגבי עבד
ד להתפתח מכניסה זו. היפותיזה זו איננה מתחייבת לאור השינוי ת ע  מודעות בפועל למה ש
 הקובע כי הכניסה למצב צריכה להיות ״בהתנהגות פסולה״ - Res illicita. כתוצאה מכך
ה של מחשבה ד ב  תאים אדם כמי שלוקח על עצמו, זמ׳י מתוך רשלנות, סיכון לבצע ע
א רק על עבירה של רשלנות. ק י ליתן את הדין על עבירה מסוג זה ולאו ת  פלילית, דאו
 מה גם שהכניסה כשלעצמה היא במודע ובת־אשמה - מתוך מודעות למשמעות הפיזית
 והערכית השלילית של ההתנהגות בה האו־ם הביא עצמו למצב, ומתוך רשלגות למה
ד להתפתח. אשד לתיקון שבסיפא של הסעיף, מובן כי מדובר לא בסיבה שהביאה ת ע  ש
 את האדם להיכנס למצב, אלא במחית ההתנהגות שבה הביא עצמו למצב, שהיא צריכה
ת התנהגות פסולה כך מונעים שכל התנהגות מודעת תלקח בחשבון, אלא רק התנה־  לתו
 גות שאדם אינו רשאי לבצעה השינוי האחרון הוא סגנוני־םמנטי בלבה הוחלף המונח
 ״ידע״ אשר נותן ביטוי דתו־ לבקיאות, במונח ״מודע״, אשר מבטא את הנדרש, כלומר

 יחס הכרתי למצב דברים. מלת תחם ״כאשר״ תחלפה ב״אם״, כי המדובר בתנאים.

ות ת האחרי נ ע ת האחריות הפלי־ טעות במצב 52י ל נ ע  טעות במצב 52. ל
ה משפטי הפלילית אין נפקא מינה נ  מ״״טי לית, אין נפקא מי

 הזולת.
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 משפטים יין, תשמ׳יח שינויים בהצעת חוק עונשין

 האדם דימה שמעשהו אינו
 אסור על־פי חוק, זולת אם
 הטעות היתה בלתי־נמנעת

 באורח סביר.

 אם האדם דימה עקב
 מעדת לגבי קיומו של
 חיקדק םלילי אד לגבי
תו שמעשהו אינו  הבנ
 אסזד, זולת אם הטעות
 היתה בלתי נמנעת

 ם8־רח סביר.

 השינוי בא להבליט כי רק הטעות בחיקוק פלילי, על קיומו והבנתו, איננה מצדיקה
 בעוד שגם לפי ההלכה הפסוקה טעות בחיקוק לבר׳־פלילי דינה כטעות במצב דברים.

 התיישנות
 העביח־ז

 54. (א) על עבירה
ץ עוד  שהתיישבה א
 להטיל אחריות פלי

 לית.
 (ב) העבירה מתיישנת
 אם היא מסוג עוץ או
 פשע לאחר שחלפה

 תקופה של -
. . . (1) 
. . . (2) 

 (3) חמש עשרה שנים,
ט העונש שנקצב  ז
 לעבירה עולה על
 מאפר שמונה שנים.

. .  (ג) .
. .  (ד) .
. .  (ה) .
. .  (ו) .

ס  54(^3), תיקון םגנוגי בסעיף 54(א) ו
 והכללי ״ואין עוד להטיל אחריות פלילית
 כללית גם על עבירות־חטא, בו יפתח סעיף

 התיישנות
 העבירה

 54. (א) העבירה מתיישנת
 ואין עוד להטיל אחריות
ה אם היא  פלילית עלי
 מסוג עוון או פשע ואם

ה של - פ p  חלפה ת

. . . ( 1 ) 

. . . (2) 
 (3) חמש עשרה שנים,
 אם העונש שנקצב
 לעבירה עולה על

 שמונה שנים.
. .  (ב) .
. .  (ג) .
. .  (ד) .
. . . > ה ) 

 תיקון של השמטת המלה ״מאסר״ בסעיף
 הפרדה מסעיף 54(א) של החלק הדיספוזיטיבי
 עליה״ והפיכתו לסעיף־קטן נפרד ובעל תחולה

.54 

 55. (א) אלה ה תקופות
 התיישנות העונש שלאח־
 ריהן רואים אדתו
ה מ ת נש ש  כעו

:  נשיאתו
. . . (1) 

 התיישנות
 העונש

ת ^  55. (א) אלה הן ת
 התיישנות העונש שלאח־
 ריהן אין הוא עוד בר־בי־

 צוע:

. . . (1) 

 התיישנות
 העונש
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 (2) חמש שבים ועוד
 תקופת המאסר, אן־
 לא יותר מחמש
 עשרה שנים — לגבי
 עונשי מאסר לתקו

 פות אחרות;
. . . (3) 

 (2) חמש שנים ועוד
 תקופת המאסר שהוטל
 על הניתן, אך לא עתר
 מחמש עשרה שנים —
 לגבי עונשי מאסר

 לתקופות אחרות;
. . . (3) 

 השינוי בא להבהיר את המשמעות של חלוף תקופת ההתיישנות מבחינת כל התתנאיס
 של מומנט סיום נשיאת עונש. כך, תשמטו המלים המיותרות: ״שהוטל על הניתן*.

 56. תקופות ההתייש
 נות מתקצרות למוד
 ציתן, אם עושח
ה בגיל  העבירה ת
 שמונה עשרה או
 למטה מגיל זה בשעת

 ביצועה.

 57. (א) ההתיישנות
 נפסקת ומתחיל
 מחדש מניין תקופת

 ההתיישנות -
 (1) של עבירה,

 באחד מאלה -
 (א) אם נערן־, לפי
 תקוק, הליך
 חקירה או משפט
 לגבי העבירו־,
 שטעונים תדעה
 לעושה וההודעה
 נעשתה כריה או

 (ב) עם ביצוע
 עבירה אחרת
ע % ש ג פ  מסו
פת  עוון, בתקו

ות. ישנ  ההתי
 (2) של עונש -

 התיישנות לגבי
 קטין

 הפסקת ההת
 יישנות

 56. תקופות ההתייש
 נות מתקצרות למוד
ה  ציתן, אם תרשה ת
 בגיל שמונה עשרה או
 למטה מגיל זה בשעת

 ביצוע העבירה

 התיישנות לגבי
 קסיז

 שינויים סגנוניים.

 57. (א) ההתיישנות
 נפסקת ומתחיל מחדש
 מניין תקופת ההתייש

 נות -
 (1) של העבירה אם
 נערך, לפי חיקויה
 הליך חקירה או
 משפט לגבי
 העבירה שטעונים
 תרעה לעושה
 וו:1 ;ח יעה נעשתה

ה ת  כ

 הפסקת ההת
 יישנות

 (2) של העונש,
 באחד מאלה -
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 משפטים י״ז, תשמ־ח שינויים בהצעת חוק עונשיו

ת של  (א) בכל ע
את העונש; או  נשי

 (ב) עם ביצוע עבירה
 אוזרת ממיג פשע *
 עוון, בתקופת ההת

 יישנות.

 (א) עם ביצוע
 העונש;

 (ב) עם ביצוע עבירה
 אחרת ממ־ג פשע או
 עוון בתקיפת ההת״

 יישנות.

 השינוי מתבטא בהוספת עילה להפסקת התיישנות העבירה זהה לעילה להפסקת
 התיישנות העונש, האמורה בסעיף־קטן(אx2xט. מלבד זאת, הובהר הרעיון שבעת נשיאתי

ש נפסקת ההתיישנות, דבר שלא היה ברוד בנוסח הקודם. נ ע  ה

פת ת תקו נ  מגת תקומות 58. (א) מ
ות של עבידח ישנ  ההתיישנות ההתי
ת, מן  מתחיל, לפי הענ

 היום —
. . . (1) 

ם  (2) שלאחר היום ש
 נעשתה ההודעה
 האמורה בסעיף

 57(א<(1<(א).

פת ת תקו נ  (ט מ
ת של עונש ו ישנ  ההתי
ת, מך  מתחיל, לפי הענ

 היום —
. . . (1) 
. . . (2) 
. . . (3) 

ת התקופה של נ  58. >א< מ
 התיישנות העבירה ־מתחיל

ת, p היום -  לפי הענ

. . . (1) 
 (2) שלאחר היום שבו
 נעשתה ההודעה
ה בסעיף ד ו מ  ה

 57(א^).

ת התקופה ב  (ט מ
 של התיישנות העונש
ת 0ך מ  מתחיל, לפי ה

 היום —
. . . (1) 
. . . (2) 
. . . (3) 

 מניין תקופות
 ההתיישנות

ף (2 57. י ע ה ס נ י במב ו נ ע משי ב ו נ K 1 X K ) 5 ף 8 י בסעי ו נ  השי

 התייש־ 60. פרק הזמן שבי נמנ
 עים, מכוח חיקוק או בשל
ח עליון, הליכי חקירה  כו
 או משפם לגבי עבירה או
 ביצוע עונש, אינו נמנה
ת תקיפת ההתייש־ נ מ  ב
 נודע תקופת ההתיישנות
ת מן ו  מוסיפה להמנ
 היום שלאחר הפסקת
 העילה לעיבובה, תוך

 עיבדב
 גרת

 60. פרק הזמן שבו נמנעים,
 מכוח חיקו ק או בשל אירוע
 בלתי נשלט, הליכי חקירה
 * משפט לגבי העבדה או
 ביצוע העונש, אינו נמנה
 בחישוב תקופת ההתייקד
 נות; תקיפת ההתיישנות
 מוסיפה לחלוף עם הפסקת
 העילה להשחיתה תוך
 התחברות עם חלק

 השהיית התייקר
 נות
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 התחברות עם חלק
 התקופה שחלף לפני

 העיכוב.

 61. (א) הוענקה בחוק
 חנינה על עבירה פלונית,
 תתבטל האחריות הפלי
 לית לעשייתה תוםר
ה ש ע מ  הפליליות מ
 העבירה; ההליכים
 לגביה, שהוחל בהם —

 יופסקו; אס ניתן גזר רץ -
 יופסק ביצועה ולא
ה עוד ההרשעה מנ  תי
 בה, במניין עברו

 הפלילי של האדם.

 (ב) ואולם, מלבד
 פקיעת החובה לשאת
ות הפלילית  באחרי
ר  לעבירה, כאמו
 בםעיף־קמן (א), אין

נה כדי לגרוע - י  בחנ
בה אחרת  (1) מכל חו
ע צו בעת מבי ו  הנ
ה העבירה, מן ש ע  מ
 ההרשעה בה או מן
נש שחומל  העו

 בגללה;
 (2) מכל אחריות
 אזרחית, מנהלית,
ת או י ת ע מ ש  מ
וצרה  אהדת, שנ
ה ש ע  עקב ביצוע מ

 העבירה;
 (3) מאמצעי המנע
 שננקטו עקב ביצוע
ה העבירה, אד ש ע  מ

 התקופה שחלף לפני
 זשה

 שינויים לשוניים ושל מינוח.

 61. (א) הוענקה בחוק חנינה
 חנינה על עבירה פלונית,
 תתבטל האחריות הפלילית
 בשל עשייתה ההליכים
 שהוחל בהם - יופסקה אם
 ניתן גזר דין - מפסק
 ביצועו; ולא יהיו עוד תוצ־
 אות נובעות מן ההרשעה

 חנינה

 (ב) קנס ששולם לפני
 החנינה לא יוחזר.
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 משפטים י״), תשמ״ח שיטיים בהצעת חוק עונשיו

ת נקיטתם  מאפשרו
ד; ד  לגבי העתי

ו או  (4) ממעמד
תו הפלילית,  ממהו
 של המעשה,
ות  בהקשר להתהו
 עבירה אחרת או
ות  למימוש אחרי

 פלילית לה.

 (ג) קנס או בופר
 כסף, ששולמו בגלל
 העבירה, לפני החלת
נפ נה עליה, אי י  החנ

נים החזרה.  טעו

 (ג) לא תהיה לחנינה
 השפעה על נקיטת אמצעי
 המנע הכרוכים בעבירה

 שנעברה

 בםעיף־קטז(א) הובהרו במפורש תוצאים נוספים מקובלים של החנינה הכללית. ואילו
 בםעיף־קטן(ב) נקבע בדיד השלילה כי החנינה משליכה על ההיבט הפלילי בלבד של
ה י  תוצאי הביצוע של עבירה פלילית. כל שאר התוצאים שהחנינה איננה משליכה על
ה , הם פרי הכללה של ההלכה הפסוקה בתחום ז (  המנויים בסעיפים הקטנים (ב) מג

 62. (א) הורשע אדם
 בפסק דין חלוט
 בעבירה, והוענקה לו
 מחילה מלאה על
נש שהוטל עליו, לא  העו

 יישא בו עוד.

 >ב) הוענקה לנידון
ף  מחילה חלקית תו
ישא ת העונש, י ת ח פ  ה
נש תרת העו ת י  א

 בלבד.

 מחילה — תתד

תה המהילה  (ג) הי
 החלקית בהמרת
 העונש, בעונש קל ממנו,

 62. (א) המחילה המוענקת
 בידי נשיא המדינה חלה
 לגבי העונש שזדטל בפסק

 דין חלוט.

 (0 הנשיא רשאי למחול
 את העונש, כולו או
 מקצתו, או להמירו בעונש
 קל ממנו, כולל המרה
 בעונש שיהיה כולו או
 מקצתו, על־תנאי תוך
 קביעה בחתאם לחוק, של
 תקופת־התנאי ושל התג־

 אים עצמם.

 (ג) עונש־על־תנאי אינו
 גיתן למחילה

 המחילה -
 הענקה
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 ׳nt פלי־ ומרדכ* קרמנחיר משפטים י־ז, תשכו׳ח

נש זח \ יהיח  יכול שעו
ו ל תו עונש אך מ  אף או
 או מקצתו על־תנאי, תוך
 קמעה, בהתאם 'לחוק,
 של תקופת התנאי, ושל

 התנאים עצמם.

 בסעיפים קטנים (א) תב) הובהרו תוצאיה של מחילה - מלאה וחלקית• ג0עץ«יקסן
מ הכובד של הנוסח מסממת הנשיא - השאובה בעצם מחוק יסדה נשיא ר  (ג) הועתק מ
י בחוק רגיל, סעיף־  המדינה - אל התוצאים של הפעלת הסממת כפי שיש לתת להם מטו

 קטן(ג) המקורי הועבר לסעיף 63, שדן בגבולות המתלה־

 63. (א) אין מחילה על
 אמצעי מנע שנגקטו בהלי־

ם פליליים.  מ
 (0 מחילת עונש אינה
 משפיעה על קיום עברו
יתן  הפלילי של האדם שנ

ו עונש. ת מ  א

 המחילה - 63• (א) אין מחילה על המחילה - 63. (א) עדנש־על־תנאי
יתן למחילה. י מבע שנבהטו בהלי- גבולות אינד נ מ מ  הגבלות א

 >ב< אין מחילה על
 אמצעי מנע שננקטו

 בהליכים פליליים.
 (ג) אין במחילד, ולו
 אף מלאה, כדי למחוק
ן עברו הפלילי של י י  ממנ
 הניתן את ההרשעה
 והעונש, אליהם

חסת המחילה. י  מתי
 >ד< הוראות סעיף
  61(ב< ומג) חלות, בשי
 נויים המחויבים, גם
לת המחילה.  לגבי תחו

 בםעיף־קp (ג< ניתן פירוט להודאה שבנוסח המקורי של םעיף־קp >ב<, ואילו בסעיף־
א חדשה, נקבע מ התוצאות הלבר־פליליות של הרשעה נשארות ח שתראתו ת ) ן ט  ק

נה 1 י  על כנן במחילה בדומה לחנ

ת  102. (ח ואולם, מ
 ומשפט רשאי להוסיף,
 כעמרות״תנאי, ;במקרה
 האמור בסעיןיקטן (א),
ת עוון מתוך  גם עמדו
 רשלנות, ובמקרה האמור
 בסעיף־קםן(a, גס עבי־

 102. (ח ואולם, בית עמדות התנאי
 המשפט רשאי להוסיף,
 כעמרות־תנאי, במקרה
 האמור בםעיף־קטן(א), גם
ת עוון מתון• רשל־  עמדו
 נדת, ובמקרה האמור
 בםעיף־קטן(ב), גם עבירות

nani עבירות 
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 משפטים י׳׳*, תשמ״ח שינויים בהצעת חוק עונשין

 רות של מחשבה פלילית;
 עבירות אלה יפורטו בגזר
ד תיאורן י  הרין אם ד
 ואם דרך איזכור הוראות
 החיקוקים המגדירות

 אותן.

 של מחשבה פלילית; עבי״
ת אלה יפורטו בגזר הדין  ח
 לפי תיאות ותוך איזכור
 הוראות החיקוקים המגדי

 רות אותן.

 השינד־״בא לאפשר לבית־המשפט לפרט את עבירות ותנאי על־ידי תיאורן או על־ידי
ם המגדירות אותן, במקום הדרישה המצטברת שהופיעה בנוסח ^ י ח  אזכור הוראות ה

- ו ל ו ע  המקורי, חאת כדי לפשט את מ

. .  121. (א) .
. . . ( ב < 

 (0 הוראות סעיף־
p (א) חלות אם  ק
 ההרשעה בעבירה
 הנוספת היתה, או העילה
 האחרת לביטול
 צרהמבחן נתגלתה,
 לאחר חלוף

 תקופת־המבחן.

עבדה עבירה  164. נ
בות ת הנסי ח א  ב
ה הנסיבה א ר ת, ת  הבאו
ת הטיפול  במקלה א
 העונשי בנידון; ואלה

 הן הנסיבות:
זיד חריגה מך ח י ) 
 הסביר בתנאים האמו־
 ריס בסעיפים 43, 44,

 או 45;
 (2) העושה הלה בעל
פחתת  אחריות מו
ותו בלתי שפוי  בהי
 בשעת ביצוע
 העבידה אולם לא עד
 כדי חוסר יכולת של

 ביטול חובה
 של צו המבחן

 נסיבות מקלות
 חובה

 נסיבות מקלות
 תיבה

. .  ביסול ומה 121. (א) .
. .  של צו המבחן (ב) .

 (ג) הוראות סעיף־
 קטן (א) חלות אף אם
 ההרשעה בעבירה הנוספת
 היתה או העילה האחרת
 לביטול צו־המבחן
לתה לאחר חילוף תג  נ

 תקחמי־המבחן.

 תיקון טעות דפוס.

 164. בקבעו את הטיפול
 העונשי בעבריין, יתחשב
 בית־המשפט בנסיבות

 הבאות כמקלות:

 (1) ביצוע העבירה בתנ
 אים האמורים בסעיפים
 43, 44 או 45, אולם
 תיד חריגה מן הסביר;

 (2) העושה היה בלתי
 שפוי בשעת המעשה
 אולם לא היה חסר
 יכולת של ממש להבין
 או להתנהג כאמור

 בסעיף 41(1) או(2);
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 ש־ז פלר וםרדכי קרמניצר משפטים >~ז, תשכיח

 ממש להבין ן א־
 להתנהג כאמור
M ) ו  בסעיף 41(1) א

I או 
ת רו  התג
 בעושה
 לאיבוד
 השליטה

 (3) עקב
פה ו  תכ

 שהביאתהו
 ניכר של

 העצמית ושל הבנת
 המשמעות י של
 מעשהו ותוצאה

 תיו השליליות.

 (3) ביצוע העבדה עקב
 התגרות בעושה
 שהביאתהו לאיבוד
 ניכר של השליטה
 העצמית ושל הבנת
 המשמעות של מעשהו
 ותוצאותיו השליליות.

 המטרה של שינוי הנוסח היא להבליט את אופיין המחייב של הנסיבות המקילות שבס־
 עיף 164, המבדיל אותן מן הנסיבות שבסעיף 165 (נסיבות מקלות רשות).

 165. (א) בית המשפט
 רשאי להתחשב בנסיבות

j :הבאות כמקלות 
¡ . . .  ש

 >ב) בית המשפט רשאי
 להכיר באופיין המקל גם
 של נסיבות אחרות,
 בבואו לקבוע את הטיפול

 העונשי בנידון.

.168 

 169. (א) נעברה עבירה
בות  באחת הנסי
ת ת, רשאי | בי  הבאו
ט להתחשב בה פ ש מ  ה
 כנסיבה מחמירה; ואלה

 הן הנסיבות:
. . . (1) 

ת ו פ ת ת ש ך ה  (2) תו

 נסיבות מקלות 165. (1) בית המשפט נסיבות מקלות
 רשות רשאי להתחשב בנסיבות רשות

 הבאות כמקלות:
. .  (א) .

 (ב) בית המשפט רשאי
 להכיר באופיין המקל גם
 של גםיבות אחרות, בבואו
 לקבוע את הטיפול העונשי

 בעבריין.

 תיקון של שיבושים שנפלו בנוסח המקורי.

 נסיבות מקלות
 ועדנש מיתה

 אלו הןז

 נסיבות מקלות 168.
 לעונש מיתה

 תיקון טעות דפוס.

 169. (א) בית המשפט
 דשאי להמיר את עונשו
 של הניתן אם קבע כי

 העבירה נעברת

. . . (1) 
 (2) כאשר אדם שלא

 אלו הה
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 משפטים י״ז, תשברח שינויים בהצעת חוק עונשיו

ע או מסייע נ מ פ מ  ע
 שלא מלאו לו שמונה
 עשרה שנים, או עם
 בעל אחריות מופחתת
 כאמור בסעיף 164(2),
 או עם אדם הנתון
 לפיקוחו או למרותו

 של הנידון;
. . . (3) 

 (4) כדי להכשיל את
 מילר תפקידו של
 עובד הציבור»8־ של
ד ק פ  מי שממלא ת
 על־פי דין או במסגרת
 גוף המספק שידות
 לציבור או בשל

 תפקידו כאמרה
 (5) באכזריות, תון־
ס או ר ק  התעללות ב
 באופן היוצר סכנה

 לרבימ
 (6) תור ניצול ארוע
 טבעי בלתי מצוי,
 אסמ או תוצאותיו,
 צפיפות אוכלוסין
 במקום ציבורי או שיש
 לציבור גישה אלד, או
 מצבים בלתי רגילים

 בשעת חירום;
 (7) במעשים המהווים

 עבירת־שרשרת; או
. . . (8) 

 דיווח 191. מי שמופקד על
 ההשגחה והטיפול
 בנער עקב נקיטת דרך
 חינוך לגביו, שומה עליז
ח לבית המשפט,  למו

 מלאו לו שמונה עשרה
 שנים או בעל אחריות
 מופחתת כאמור בסעיף
 164(2) או אדם הנתון
 לפיקוחו או מרותו של
 הניתן, היה צד נוסף

 בה

. . . (3) 
 (4) כדי להכשיל את
 מילר תפקידו של עובד
 ציבור או של מי
 שממלא תפקיד על־פי
ן או במסגרת גוף  ת
 המספק שירות לציבור
 או בשל תפקידו כאמור;

 (5) באכזריות או באופן
 תוצר סכנה לרבים;

 (6) תון־ ניצול מאורע
 טבעי בלתי מצוי, אסון
 או תוצאותיו, צפיפות
 אוכלוסין במקום ציבורי
 או שיש לציבור גישה
 אלד, או מצבים בלתי
 רגילים בשעת חיתם;

 (7) במזג שים המהווים
 עבירת׳־שרשרת;

. . . (8) 

 תיקון נוסח ולשון.

ך ת ע  דיווח 191. כי יש מקום ל
 שינויים בדרך החינוך
 שנקט, רשאי תא, חינוך
ה  לגביו, שומה עליו לחז
 לבית המשפט, פעם
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 משפטים י׳־ז, ו!שנדח

 פעם כשלושה חודשים,
 על התנהגות הנער
; על ת  והתפתחותו, ו
 ההישגים או הקשיים
 בהגשמת מטרת 1 דרך
 החינוך, תוך העלאת
 הצעות, אם יש 'מקום
 לכך; ואולם, כל ביצוע
ת הנער,  עבירה בי
 התחמקות מהשגחה או
 טיפול או אירוע, חריג

 אחר, ידווח בכל עת.

 ש׳־« פלד ומרדכי קרמניצר

 בשלושה חודשים, על
 התנהגות הנער והתפת־
ת על ההישגים או  חותו, ו
 הקשיים בהגשמת מטרת
 דרך החינוך, תוך העלאת
 הצעות, אם יש מקום לכד;
 ואולם, כל ביצוע עבירה
 בידי הנער, התחמקות
 מהשגחה או טיפול או
 אירוע חריג אחר, ידווח

 בכל עת.

 תיקון של שיבוש שנפל בנוסח המקות, בתחילת הסעיף.

 208. (א) הריהבילימציח
 משקמת את עברו של
 אדם מהרשעות קודמות
 בעבירות פליליות,, כאילו
ו יד ל ק ת י  מעולם לא ת
 בביצוען, מעניקה לו
ת 1 גקית  בכף זהו
דה ומחזירה לו את  מעבי
 מעמדו כאדם שזזה בין
 שווים לכל דבר, ללא כל
ו  קלת, פגם אד מדם א
 פסלות, הנובעים! מאותן

 הרשעות.
 (ב< שוקם עבדו של
 אדם, רשאי הוא להצהיר
 בכל מקום ולכל דבר כי
 מעולם לא הורשע בדין
ת ה פלילית, ו ד ב  על ע
 אסור להתחשב לשת]

ק ז ר  פ

 ריהביליטציה

 208. (א)"תקנת השבים״ הגדרה
 משקמת את עברו של
 האדם מהרשעות קודמות
 בעביתת פליליות, כאילו
 לא היו מעולם ומחזירה לו
 בכך את העבר הנקי
 מעבידה ואת מעמדו כאדם
 שווה בין שווים לכל דבר,
 ללא כל קלת, פגם או מום
 משפטיים הנובעים מאותן

 הרשעות.

 (ב) שוקם עברו של
 אדם, רשאי הוא להצהיר
 בכל מקום ולכל דבר כי
 מעולם לא הורשע בדין על
ת אין  עבירה פלילית, ו
, ת נ  להתחשב לשום ע

 הגדרה
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 משפטים י״ז, תשס־׳ח שינויים בהצעת חוק עונשין

, בעבר הפלילי ת נ  בעבר הפלילי שממנו ע
 טוהר. שממנו טוהר.

 0נ< עבר פלילי
א בהרשעת על ט ב ת מ  ה
ת ושו גד האנ  עבירה נ

ו בר-שיקום. נ  אי

 בםעיף־קטן(א) ודשלמו האפקטים המשיאים של הריהביליטציה ובםעיף״קטן(ג) נקבע
ש לריהביליטציה ק  במפורש כי עבירה נגד האנושות איננה משאירה מ

 209. שיקום העבר
ת החוק לגבי מ  מתבצע מ

 אדם אשר -
 (1) הועמד במבחן או
 שגיתן לגביו צו־
 שירות לתועלת הצי״
 בור או הוטל עליו
 עונש על־תנאי, שנה
 לאחר סיום תקופת
 ומבחן, תקופת השי״
פת  רות או תקו
, לפי הענייה  התנאי

 (2) הוטלה עליו כל
 דדך טיפול אחרת,
 שאינה עונש מאסר או
 קנס, עם חלוף תקופה

מ י  של שתי שנ
 (3) הוטלה עליו דדך
 טיפול כלשהי בגץ
 עבירת חטא, עם חלוף

מ י  שתי שנ
 (4) הוטל עליו קנם או
 עונש מאסר בגין
 עבירת עוון שלא עלה
 על שלושה חודשים,
 עם חלוף תקיפה של

 שלוש שנים.

 שיקום עבד
 מכוח החוק

 209. (א) שיקום העבר
 מתבצע מכוח החוק לגבי

 אדם -
 (!) שהועמד במבחן או
 שניתן לגביו צר־שידות
 לתועלת הציבור, עם
 סיום תקופת המבחן או
 תקופת השירות, לפי

 העניין;
 (2) שהוטל עליו עונש־
 על־תנאי, עם סיום
 תקופת התנאי ועוד

ה  שנ
ו כל דדך י ל  (3) תטלהע
 טיפול אחרת, שאינה
 עונש מאסר או קנס, עם
 חלוף תקופה של שתי

מ י  שנ
 (4) ח־טלה עליו רדד
 טיפול כלשהי בגין
 עבירת חטא, עם חלוף

מ י  שתי שנ
 (5) הוטל עליו קנס או
 עונש מאסר לתקופה
 שלא עלתה על שלושה

 שיקום עבר
 מכוח החוק
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 ש^ פלר ומרדכי קרמניצר משפטים י׳ץ, תשכרח

ת ד ב  חודשים בגד ע
 עוון, עם חלוף תקופה

 של שלוש שנים.
 (0 התקיפות האמורות (0 מבוטל

 בסעיף־קp (אא1< מב< הן
 התקופות שקבע בית

 המשפט בפסק דינו.
 אוחדו פסקות(1) מ2) לסעיף־קטז(א) והוספה לתקופת הריהביליסציה במקרים האמו
ל בהיותו מיותר, וכך נעלמה החלוקה של ס ה םעיף־קטן(ב) מ נ  רים בפסקה (1) - ש

 הסעיף לסעיפים קטנים.
 215. (א) מניין תקופות
 השיקום האמורות בםעי־
 םים 209 ר210 מתחיל
 p היום בו סיים בעל
 העבר הפלילי את הביצוע
 המלא של דרך הטיפול

ה  שתוייב ב

 216. החלו תקופות השי
 קום האמורות בסעיפים
 209 ר210 בזמן שהאדם
 היה בגיל שמונה עשרה
 או פחות, תסתיימנה
 זזתקופות לבל המאוחר
 משחלפה מחציתן לאחר
 שמלאו לו שמונה עשרה

ית  שנ

 217. (א) היועץ המשפטי
 לממשלה רשאי להפחית
 את הזקופות בסעיפים
 209, 210 ו־216, עד
 למחציתן, אם סבור היה
 שנסיבות מיוחדות מעי״
ת שבעל העבר הפלילי  ת

 ראוי לכד.
 (ב) בית המשפט רשאי

 חישוב תקופות
 השיקום

 תקופת השיקום
 לגבי נערים

 הפחתת תקופות

 חישוב תקופות 215. (א) מניץ תקופות
 השיקום השיקום האמותת בסעיף
 209(אא3< עד (5) ובסעיף
ם בו  210 מתחיל מן תו
 סיים בעל העבר הפלילי
 את הביצוע המלא של דרך

 הטיפול שחוייב בה.
 התאמה למבנה החדש של סעיף 209.

 תקופת השיקום 216. החלו תקופות השי־
 לגבי נעדיס קום האמורות בסעיף
 209(א)>3< עד (5) ובסעיף
ה  210 בזמן שהאדם ת
 בגיל שמונה עשרה או
 פתת, תסתיימנה התקופות
 לכל המאוחר משחלפה
 מחציתן לאחר שמלאו לו

ית  שמונה עשרה שנ

 התאמה למבנה החדש של סעיף 209.

עץ המשפטי  217. (א) תו
 לממשלה רשאי להפתת
 את התקופות האמורות
 בסעיפים 209(א)>2) עד(5),
 210 ר216, עד למחציתן,
ה שנסיבות  אס סבור ת
 מיוחדות מעידות שבעל
 העבר הפלילי ראוי לכך.

 >ב< בית המשפט רשאי

 הפחתת תקופות
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 משפטים י־ז, תשפריח שינויים בהצעת חוק עונשיו

 לשקם את עברו של אדם
 טרם חלפו התקופות
 האמורות בסעיפים 209,
 210 ו־216, אף ללא כל
 הגבלה אם בעל העבר
 הפלילי הוכיח אורחות
 חיים חיוביים ביותר, בצי
 רוף הצטיינות במעשה
 מיוחד ראוי לשבח בתחום
 החברתי, המדעי, בהגנת
 המולדת או בכל תחום
 אחר, או בצירוף הצטיי

 נות בלימודים.

 לשקם את עברו של אדם
 טרם חלפו התקופות האמו־
 רות בסעיף 209(אא2) עד
 (5), 210 ד216, אף ללא
 כל הגבלה אם בעל העבר
 הפלילי הוכיח אורחות חיים
 חיוביים ביותר, בצירוף
 הצטיינות במעשה מיוחד
 ראוי לשבח בתחום
 החברתי, המדעי, בהגנת
 המולדת או בכל תחום
 אחר, או בצירוף הצטיינות

 בלימודים.

 התאמה למבנה החדש של סעיף 209.

 בכל מקום בנוסח המקורי שמופיע הביטוי ״עובד ציבורי(למשל סעיף 134(א» צריך
 לבוא במקממ־ ״עובד הציבור״; בכל מקום שמופיע המונח ״מזערי״ (למשל, סעיפים 75,

 166, 167) צךיך להחליפו במונח ״מינימלי״.
 ולבסוף, ניתן ביטוי לגישה שונה לגבי הגדרת הרשלנות ותוכנה הענייני מזו שהובעה
 בסעיף 21 להצעה המקורית. הכוונה לגישה לפיה מבחן הרשלנות הוא פרסונלי לפי הפוטנ
 ציאל האישי של עושה המעשה. בדיני נפשות ראוי אולי להעריך כל עושה בנפרד, לפי
 גישתו הוא לפרטי העבירה ולא לפי קנה מידה חיצוני לו. קנה מידה זה לא יעזור רבות
 לגבי העושה עצמו כי מה שמעבר לפוטנציאל האישי שלו - אמנם העשוי להשתנות

יעה אם לשנות את הגישה המקורית, מוצע כדלקמן: - אינו ניתן למנ

 21. (א) רשלנות - אי
 מודעות לטיב המעשה
 לקיום הנסיבות או
 לאפשרות גרימת התוצ
 אות, הנמנים עם פרטי
 העבירה כשהבושה
 יכול דדה, בנסיבות
 העניין, להיות מודע להם,

 ובלבד -
. . . (1) 
. . . (2) 

. . . ם ) 

 21. (א) רשלנות - אי מוד רשלנות
 עות לטיב המעשה לקיום
 הנסיבות, או לאפשרות
 גרימת התוצאות, הנמנים
 עם פרטי העבירה כשאדם
 p הישוב זדה יכול, בנסי־
 בות העניין, להיות מודע

 להם, ובלבד -

 רשלנות

.(1) 

. (2) 
 (ב)

 אימוץ מבחן אישי לרשלנות יחייב שינויים בנוסח מספר סעיפים שבוע מדובר במודעות
 בכיה לפי הצורך.
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