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פלילי בישראל לאור ניתוח מושגי � החוקתיבמשפטמגמות 

  "כבוד האד�"של 

  מאת

  *עדיאל זימר�

 התפתחו בשיח המשפטי הישראלי שני וחירותו האד כבוד: יסוד	חוק חקיקת בעקבות

 חוק של בהשפעתו והשני, "האד כבוד "של החוקתי בער� ד�האחד , דיוני מקבילי

במאמר זה .  תחומי המשפט הפליליעל ובייחודל  המשפט הפוזיטיבי בישראעל היסוד

 לער� פרשניות חלופות שלוש להציע כ� ובתו�,  זה בזההדיוני שני אתאבקש לשלב 

 הפלילי המשפט על להשפיע עשויות אלה כיצד ולהראות" האדכבוד  "של החוקתי

 ניכרי סמו� לחקיקת חוק היסוד חלו שינויי, שאראה כפי.  בישראל,והמהותי הפרוצדורלי

ע זאת השפעתו .  של החשודי והנאשמיבזכויותיה ובעיקר, הפרוצדורלי הפלילי בדי�

 לחלוטי� כמעט והתנקזה הותי של המשפט הפלילי המסיפושל חוק היסוד נעצרה על 

 בהשפעתו שינוי ניצני לזהות נית� מראה כי לאחרונה המאמר. ההגבלה פסקת של לבחינה

 החל המשפט שבית בכ� המתבטאי המהותי הפלילי שפטהמ תחומישל חוק היסוד על 

 ולעצב המהותי הפלילי מהדי� נורמות מחדש לפרש, חוקתי מעמד האשמה לעקרו� להעניק

 בפרשנויות נעוצי אלה שינוייש  על כ�עומד המאמר. את ההלי� הפלילי לאור חוק היסוד

  .שבחוק היסוד" האד כבוד "של החוקתי לער� המוענקות שונות

שלוש הגדרות למונח כבוד . א. המהפכה החוקתית והמשפט הפלילי הישראלי: בואמ

 –האד . The Human Being ;2 –האד . 1. סובייקטיבי ופועל מוסרי, אובייקטיבי: האד�

The Person ;3 . התנגשות בי� הערכי החוקתיי השוני בתחומי . The Agent ;4 –האד

האד הסובייקטיבי לכבוד האד כפועל מוסרי סביב מתח בי� כבוד . 5; המשפט הפלילי

השפעתו של חוק היסוד על זכויות החשוד והנאש� ודחייה של עקרו� . ב; עקרו� האשמה

מאינטרס ציבורי לעבר זכויות : הכבוד והפרוצדורה הפלילית. 1. האשמה כעיקרו� חוקתי

: מסקנות. 3; שמהדחייה של עקרו� הא: כבוד האד והמשפט הפלילי המהותי. 2. הנאש

 כניסתו של עקרו� .ג; כבוד האד והפרוצדורה הפלילית מול כבוד האד והדי� המהותי

בי� הער� החוקתי של : עניי� פלוני. 1. האשמה כעיקרו� חוקתי למשפט הפלילי הישראלי

בעקבות : עניי� טמטאווי. 2; קדושת החיי לער� החוקתי המכיר באוטונומיה של הסובייקט

 פרשנות חדשה לער� החוקתי –האד� כפועל מוסרי . ד; דיו� הנוס� בעניי� פלוניההכרעה ב

הער� החוקתי של כבוד האד : דחיית עקרו� האשמה בעניי� פלוני. 1. של כבוד האד�

הער� החוקתי של כבוד האד כפועל : אימו� עקרו� האשמה בעניי� פלוני. 2; האובייקטיבי

כבוד האד . 4; ארז	מוסרי בכתביה של השופטת ברקהדי לכבוד האד כפועל . 3; מוסרי

 
דוקטורט בבית הספר למשפטי של 	עמית בתר. ד"לוסופיה מהאוניברסיטה העברית ועור לפי"ד   *

ר "ד, אלו� הראל' פרופ, יוס� ויילר' פרופ, משה הלברטל' תודתי העמוקה לפרופ. NYUאוניברסיטת 
אני . שמוליק ברו� ואוריה בארי על הערותיה המועילות לטיוטת המאמר, ד אוראל שריקי"עו, נתנאל דג�

,  להודות לעורכי כתב העת ולחברי המערכת על הערותיה המדויקות ועל עבודת המקצועיתמבקש
 .שהובילו לשיפור המאמר
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 –כבוד האד� כפועל מוסרי : במקו� סיכו�. ה; כפועל מוסרי ועקרו� האשמה החוקתי

ביטויי� : נספח. ו. הגדרה מחדש של המתח שבי� המשפט החוקתי והמשפט הפלילי

  .תוהזכות לחקירה נגדי" פח יקוש" דוקטרינת –נוספי� לכבוד האד� כפועל מוסרי 

   הישראלי הפלילי והמשפטהחוקתיתהמהפכה : מבוא

חוקי והעניק לה� מעמד � העלבתוקפ� לחקיקת חוקי היסוד הכיר בית המשפט העליו� סמו�

 שכונה קונסטיטוציונליזציה של ענפי בתהלי� כחלק מכ� החל בית המשפט 1.חוקתי

י רק בסמכותו של  לידי ביטוה באלא להדגיש כי המהפכה החוקתית נועד זהביטוי . המשפט

 מסגרת נורמטיבית יצרה ג�אלא , בית המשפט למתוח ביקורת שיפוטית על דברי חקיקה

 שינוי זה בא לידי ביטוי בפרשנות החוק ברוח חוקי 2. הפוזיטיבי הנוהג בישראללדי�חדשה 

 כדי,  השוני�משפט הענפי חדשי� הנגזרי� מחוק היסוד לתו� ונותהיסוד ובאימוצ� של עקר

' בלשונו של הנשיא א. חוקתיי� לעקרונות החוקתיי�� בי� ההסדרי� התתההרמוני ליצור

 תאי�כל ענ� משפטי צרי� לשנות את מושגי היסוד ואת תפיסות היסוד על מנת לה: "ברק

 היסוד בחוקי האד� זכויות מגילת העובדה כי לנוכח 3".את עצמו להסדר החוקתי החדש

ומצא "  האד�כבוד" מרחיבה למונח פרשנות�  השנילאור� אימ� בית המשפט 4,ה דלאהי

   5. חוקתיות רבות בתחומי המשפט השוני�כויותבו עוג� לז

 6. מתחומי המשפט הראשוני� שהושפעו מחקיקת חוק היסוד הוא המשפט הפליליאחד

 נעשה שבמסגרתו פוגעני הלי� במהותוהסיבה לכ� נעוצה בעובדה שההלי� הפלילי הוא 

  : לגדויס עמד על כ� הנשיא ברק בעניי� 7. האזרחכנגדדינה שימוש בכוחה הרב של המ

 
, 221) 4(ד מט"פ, מגדל כפר שיתופי' מ נ" המזרחי המאוחד בעבנק 6821/93א "עראו לתיאור התהלי�   1

 712, 625) 2(ד נה"פ, שראלמינהל מקרקעי י, מדינת ישראל'  נקרסיק 2390/96� "בג; )1995 (354–353
 ). 1996 (913 כר� ב  הקונסטיטוציוני של מדינת ישראלהמשפטאמנו� רובינשטיי� וברק מדינה ; )1996(

המהפכה "ברק : להל�) (2004 (39, 3 א  ועסקי�משפט" המהפכה החוקתית בת מצווה"אהר� ברק   2
 לפסק דינו של 7' פס, 589) 4( מטד"פ, מדינת ישראל'  נגנימאת 2316/95פ "ראו ג דנ"). החוקתית

 ). גנימאתפ "דנ: להל�) (1995(הנשיא ברק 
 .34' בעמ, 2ש "לעיל ה, "המהפכה החוקתית"ברק   3
 – כבוד האד וחירותו: יסוד	חוק"יהודית קרפ ראו . מאילוצי פרלמנטריי, בי� היתר, עובדה זו נבעה  4

 ). 1993 (323 א  וממשלמשפט"  כוחביוגרפיה של מאבקי
יש שראו ער� ). 2014 (258–239  הזכות החוקתית ובנותיה– אד� הכבודאהר� ברק ראו לדוגמאות   5

 Reva B. Siegel, Dignity and the Politics of Protectionראו  .בגזירת זכויות דווקא מכבוד האד
Abortion Restrictions under Casey/Carhart, 117 YALE L.J. 1694 (2008); Siegfried Wiessner, 
Law as a Means to a Public Order of Human Dignity: The Jurisprudence of Michael Reisman, 
34 YALE J. INT’L L. 525 (2009); Jeremy Waldron, The Dignity of Groups, 2008 ACTA 

JURIDICA 66. �יונליזציה יכול להיות ג תהלי� שנשללות בו זכויות  שתאורטית תהלי� של קונסטיטוצא
ובתהלי� ,  בחברהרטיבשיח הדמוקרטי מקובל לראות בחוקה כתב זכויות לפ; הפרט לפי עיקרו� חוקתי

הקונסטיטוציונליזציה תהלי� היוצר שינוי בדי� הפוזיטיבי ומקד שמירה על זכויותיה החוקתיות של 
  .הפרטי בחברה

 ). 14ש "ראו להל� בה(פת ג בפסקי די� וג בכתיבה המשפטית קביעה זו משתק  6
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קשור קשר אמי� לחירותו , ריותר מכל ענ� משפטי אח, המשפט הפלילי, אכ�
, טבעי הוא שהאיזו� החוקתי החדש בי� פרט לכלל. האישית של הפרט

 משפטישפיע במישרי� על ה, המשתק� במת� מעמד חוקתי לזכויות האד�
  8.הפלילי

� רות נגזאלהמוסכ� ש,  לזכויות נאשמי� וחשודי�קונקרטיתהיסוד אי� התייחסות  שבחוק א
 רקע על 9. הפליליתהפרוצדורהוה� מעצבות מחדש את המער� הנורמטיבי של , היסודמחוק 

 שבה� לחקיקת חוק היסוד נית� מספר רב של פסקי די� סמו�זאת יש להבי� את העובדה ש
כפי שאראה , ע� זאת. לתוק� כניסתו של חוק היסוד בעקבות  זהבתחו�הודגש השינוי שחל 

 תחומי לבעיקר השפעתו הצטמצמהבשני העשורי� שלאחר חקיקת חוק היסוד , להל�
 של המשפט הפלילי מקונסטיטוציונליזציה המשפט נמנע ביתו, ת הפליליהפרוצדורה

 בעקרו� לראות המשפט בית נמנע אלה שבעשורי� היא מרכזית לכ� דוגמה 10.המהותי
 האחרו� בעשור, אול� 11. מחדש את המשפט הפלילי המהותיהמעצב חוקתי עיקרו� אשמהה

 
 Tatjana Hörnle & Mordechai Kremnitzer, Human Dignity as a Protected Interest inראו   7

Criminal Law, 44 ISR.L.REV 144, 143 (2011)) להל� :Hörnle & Kremnitzer, Human Dignity as 
a Protected Interest .( 

 ).2002( לפסק דינו של הנשיא ברק 10' פס, 529) 5(ד נו"פ, מדינת ישראל'  נסילגדו 4414/98פ "ע  8
 לחוק פירוש ראו לדוגמה חיה זנדברג .הכתיבה על זכויות החשוד והנאש בעקבות חוק היסוד היא ענפה  9

סוגיות במשפט : עיגו� ערכיה של מדינת יהודית ודמוקרטית, י היסודחוק"מנח אלו� ; )2001 (המעצרי�
כבוד האד וחירותו על דיני : השפעת חוק יסוד"דליה דורנר ; )1996 (27 יג  משפטמחקרי" הפלילי

הזכויות הדיוניות של החשוד או הנאש על פי "עמנואל גרוס ; )1997 (13 ד  וממשלמשפט" המעצרי
חוק : סדר די� פלילי"יובל אלבש� ; )1997 (155 יג  משפטמחקרי" חירותוכבוד האד ו: חוק יסוד

יש הסוברי . 70ש "ראו ג בהפניות המובאות להל� בה). 1999 (87 כב  משפטעיוני" המעצרי החדש
אנשי 'הגנה ראויה של  "יואב ספירראו , שראוי לעג� את זכויות החשוד והנאש בחוק יסוד

 ).2007 (571 י  וממשלמשפט" הערות על מגילת זכויות הרזה שבהצעת החוקה: 'נחמדי	לא
לחירות התנועה ולא העניק לה משמעות " החירות"ברק צמצ את , אריה סבורה שבהקשר הפלילי	גור  10

 Miriam Gur-Arye & Thomas Weigend, Constitutional Review of Criminalראו . של חירות הרצו�
Prohibitions Affecting Human Dignity and Liberty: German And Israeli Perspectives, 44 ISR. 

L. REV. 63, 76 (2011) . במשפט הפלילי עוד היא ציינה כי בית המשפט עושה שימוש בכבוד האד
 Miriam Gur-Arye, Human Dignity ofראו . בעיקר בנוגע לנפגע העבירה ולא לנאש, המהותי

‘Offenders’: A Limitation on Substantive Criminal Law, 6 CRIM. L. & PHIL. 187, 188 (2012) 
 ).'Gur-Arye, Human Dignity of 'Offenders: להל�(

11  ההבדל בי� . זכות חוקתית) 3(; עיקרו� חוקתי) 2(; ער� חוקתי) 1: (במאמר אני משתמש בשלושה מונחי
ער� חוקתי הוא אידיאל שהחוקה מכירה בו . חי אלה נעו� במידת ההפשטה של האידיאל החוקתימונ

 פרשנות תכליתית של הסדרי פשריושממנו נית� לגזור עקרונות חוקתיי המא, במפורש או במשתמע
שלוש ההגדרות שאציע למונח כבוד . חוקתיי ובחלק מהמקרי ג זכויות חוקתיות קונקרטיות	תת

כפי שאראה . כלומר לאידאל העיקרי שבתשתית החוק,  מכוונות לער� החוקתי הטמו� בחוק היסודהאד
עקרו� האשמה  את נית� לגזור )המשקפות ערכי חוקתיי שוני (שאציע מחלק מההגדרות רק, במאמר

המשמעות של הכרה בעקרו� האשמה כעיקרו� חוקתי היא שיש לעצב . כעיקרו� חוקתי במשפט הפלילי
, ובנותיה הזכות החוקתית – האד� כבודברק ראו , על ערכי חוקתיי. דיני העונשי� לפי עיקרו� זהאת 

 מאמרי� – לבונטי� ספר" ניתוח חוקתי השוואתי: כבוד האד"אהר� ברק ; 225' בעמ, 5ש "לעיל ה
, פסברג עורכי	ברק מדינה וסיליה וסרשטיי�, יהושע ויסמ� (37 במשפט לכבודו של אביגדור לבונטי�

 אליקה ספר"  התחולה במשפט העבודה–זכויות חוקתיות והמשפט הפרטי "אהר� ברק ; )2013
ראו , על עקרונות לעומת זכויות קונקרטיות). 2012, עורכי' סטפ� אדלר ואח (363 אוסוסקי�	ברק
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כפי .  הפלילי בישראלמשפט לוקתי שינוי ביחס שבי� המשפט החלנית� לזהות רוחות ש
 קונסטיטוציונליזציה של בתהלי�  המשפט העליו�בית החל לאחרונה, להל�שיתואר 

 העונשי� דיניו ,עקרו� האשמה מעמד חוקתי מוענק לבמסגרתוש, המשפט הפלילי המהותי
 בעקבות התאפשר זה שינוי שלפיוהסבר  אציע במאמר.  חוק היסודמפורשי� מחדש לאור

  ".  האד�כבוד" החוקתי של ער� להוענקה חדשה שפרשנות
 כבוד" החוקתי של לער� שהעניק בית המשפט הפרשנות עוסק בקשר שבי� המאמר

 לארבעההמאמר יחולק . פלילי בישראל�פט החוקתי שחלו במשהשינויי�לבי� " האד�
 לער� פרשניות חלופות שלוש יוצגו, בינורמטי� תאורטייקרושע,  הראשו�בחלק: חלקי�

 הפלילי המשפט עקרונות על מה� אחת כל של ההשלכותו"  האד�כבוד"החוקתי של 
 במשפט מגמות והשלישי יוקדשו לניתוח ני השהחלקי�. ובראש� על עקרו� האשמה

 פסקי די� מרכזיי� בחינת באמצעותפלילי � בישראל בתחו� החוקתיהנוהגהפוזיטיבי 
 אבקש להראות את השינוי שחל בפסיקת בית אלה י�בחלק. בפסיקת בית המשפט העליו�

 סמוכות כי בשני� האראה של המאמר  השניבחלקו:  האשמהלעקרו� בנוגעהמשפט 
 בלבד ילית הפרוצדורה הפלתחומיל בית המשפט את השפעתו תח� היסוד חוק חקיקתל

 מגמה שלפיו הסבר  חלק זה אציעבסיכו� 12. חוקתייקרו� לאמ� את עקרו� האשמה כעוסירב
 מסובייקטיביזציה חששב והאובייקטיבי  הער� החוקתי של כבוד האד� נעוצה בהעדפתזו

,  האחרונותבשני� על שינוי המגמה שחל אעמוד  השלישיבחלק .של המשפט הפלילי
 חוקתי ולפרש את הדי� הפלילי קרו�י בעקרו� האשמה עלראות  בית המשפטהחל רתושבמסג

 בזיקה  החדשההמגמה כי נית� להסביר את אטע� הרביעי בחלק. המהותי לאור חוק היסוד
 מעבר מתפיסה של כבוד  שעיקרה– " האד�כבוד" החוקתי של ער�ל  מחודשתלפרשנות

 לער� זו פרשנות כיצד אראה המאמר בסיו�. ימוסר פועלהאד� האובייקטיבי לכבוד האד� כ
 למשפט את מערכת היחסי� המורכבת שבי� המשפט החוקתי דשמעצבת מח"  האד�כבוד"

  . הפלילי

סובייקטיבית , אובייקטיבית: כבוד האד�שלוש הגדרות למונח   .א
  ופועל מוסרי

י שני התפתחו בשיח המשפטי הישראל, כבוד האד� וחירותו: יסוד�חוק חקיקת בעקבות

 13, בו�וגל החוקתי הובער�"  האד�כבוד" המונח במשמעות ד�האחד : דיוני� מקבילי�

 
ROBERT ALEXY, A THEORY OF CONSTITUTIONAL RIGHTS 44 (2002); RONALD DWORKIN, 
TAKING RIGHTS SERIOUSLY 24 (1977); Mattlas Kumm, Constitutional Rights as Principles: 

On the Structure and Domain of Constitutional Justice, 2 INT'L J. CONST. L. 574 (2004) ; ברק
 רונותעל השאלה א יש לאז� את העק. 321' מבע, ש,  הזכות החוקתית ובנותיה– האד� כבוד

הערכה ביקורתית של אלכסי "אהר� ברק ראו , חוקתי	המתנגשי במישור החוקתי או במישור התת
)Alexy( עיוני� חוקתיי� – כתבי� ג מבחר"  המדתיותרת היחס בי� זכויות חוקתיות כעקרונות ותולעניי� 

765 )2017.(  
12  Mordechai Kremnitzer & Tatjana Hörnle, Human Dignity and the Principle of Culpability, 44 

ISR. L. REV 115 (2011). 
אורית ראו , שפטיותאורית קמיר הייתה מהראשונות שעסקו במונח זה ובמשמעויותיו הסוציולוגיות והמ  13

כבוד 	הדרת בי� מגמות של ישראל –כבוד 	על פרשת דרכי"אורית קמיר ; )2004 ( של כבודשאלהקמיר 
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 תחומי המשפט על ובייחודוהשני בהשפעתו של חוק היסוד על המשפט הפוזיטיבי 

 כיצד פרשנויות ולהראות,  הדיוני� זה ע� זהשני את במאמר זה בכוונתי לשלב 14.הפלילי

 המשפט החוקתי בי� שהמפגש את אחרתמעצבות " ד� האכבוד" החוקתי של לער�שונות 

"  האד�כבוד "למונח קונספטואליות הגדרות שלוש באפתחלש� כ� . הפלילי למשפט

 נקודת. הפלילי המשפט על מה� בקצרה על ההשלכות האפשריות של כל אחת אעמודו

 מיל מיוחד יחס מציי�" כבוד "שבה,  לשפה המדוברתבדומה שהיא שאציע הגדרותהמוצא ל

" האד� כבוד"כ� ג� המונח , ייחודו את ולהדגיששמבקשי� להוציאו מתו� קבוצת הכלל 

 זה יש מונח לפרש מנת על לפיכ� 15.מסוימת מושא הכבוד מקבוצת ייחוס את להבדיל נועד

 חוק מכוו� שאליו" אד�"ובמילי� אחרות מיהו ה,  מושא הכבודמיהו תחילה להגדיר

 
)honor( , כבוד סגולי)dignity( ,הילת	כבוד )glory (וכבוד	מחיה (respect) "169, 9  דמוקרטיתתרבות 
הצעה להמשגה של זכויות אד ועיגונ� : זכויות כבוד סגולי וזכויות כבוד מחיה"אורית קמיר ; )2005(

דני ראו  .ילוסופיות למושג זהדני סטטמ� מציע שתי זוויות פ). 2016 (37 יג  משפטעלי" בחוק היסוד
הנשיא ברק עסק במונח זה בהקשרי ). 2001 (541 כד  משפטעיוני" שני מושגי של כבוד"סטטמ� 

כבוד "אהר� ברק ; )1994 (271 מא הפרקליט" כבוד האד כזכות חוקתית" ראו לדוגמה אהר� ברק .רבי
לאחרונה . 5ש "לעיל ה,  ובנותיה הזכות החוקתית– כבוד האד� ברק; )2002 (517 ז המשפט" האד

כיבוד האד "אביחי דורפמ� ראו  .ביקר אביחי דורפמ� את המשמעות הפלורליסטית שהוענקה למונח
, בניגוד לחוק היסוד המשתמש בנוסח כללי). 2013 (111 לו  משפטעיוני" והמשפט החוקתי הישראלי

ראו לדיו� . freedom והזכות לכבוד במוב� של dignityמנית מופיעה הזכות לכבוד במוב� של בחוקה הגר
GRUDGESETZ [GG] [BASIC LAW], art. 1, para. 1 and art. 2, para. 1, translation availble at 

tinyurl.com/zyeq6m6. 
היסוד והשלכותיה על המשפט הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט בעקבות חוקי "אהר� ברק ראו   14

הקונסטיטוציונליזציה של מערכת "ברק : להל�) (1996 (5 יג  משפטמחקרי)" המהותי והדיוני(הפלילי 
קונסטיטוציונליזציה לאור  :  יאנוס של זכויות האד–המשפט הפלילי "יהודית קרפ ; ")המשפט

מקצת שאלות על כבוד האד "קרפ יהודית ; )1996 (64 מב הפרקליט" האד וחירותו כבוד : יסוד	חוק
מקצת שאלות על כבוד "קרפ : להל�) (1995 (129 כה משפטי�" כבוד האד וחירותו: לפי חוק יסוד

" כבוד האד וחירותו: הזכויות הדיוניות של החשוד או הנאש על פי חוק יסוד"עמנואל גרוס ; ")האד
 הניבו שתי 90	רכת הענישה הא שנות הזכויות האד ומע"לסלי סבה ; )1997 (155 יג  משפטמחקרי

 מחקרי" חוקי היסוד והעבירות הספציפיות"ד� ביי� ; )1996 (183 יג  משפטמחקרי" ?מהפכות חוקתיות
 הא נשתנה המצב המשפטי בעקבות –ראיות שהושגו שלא כדי� "אליהו הרנו� ; )1995 (251 יב משפט

 ,Mordechai Kremnitzer ;)2006 (139 יג  משפטמחקרי" ?כבוד האד וחירותו: חוק יסוד
Constitutional Principle and Criminal Law, 27 ISR. L. REV. 84 (1993); Kent Roach, The 
Primacy of Liberty and Proportionality Not Human Dignity, When Subjecting Criminal Law 

to Constitutional Control, 44 ISR. L. REV. 91 (2011); ראו  פסק בעקבות .9 ש"ה לעיל בהפניות ג

 להל� ראו .הפלילי למשפט החוקתי המשפט שבי� התאורטיי ביחסי שעסקו מאמרי נכתבו סילגדו די�

כיצד מגביל חוק היסוד את המחוקק בעיצוב הנורמה  מאמרי עסקו בשאלה א וכמה .198 ש"ה
 & Hörnle; 187' בעמ, 10ש "לעיל ה, ’Gur-Arye, Human Dignity of ‘Offendersראו  .העונשית

Kremnitzer, Human Dignity as a protected interest ,143' בעמ, 7ש "לעיל ה. 
 .Naomi Rao, Three Concepts of Dignity in Constitutional Law, 86 NOTRE DAME L. REVראו   15

183, 224 (2011); Cristopher McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of 
Human Rights, 19 EJIL 655, 656 (2008) .הבחי� בי� ההיבט הסוציולוגי של הכבוד לדיו� חשוב ל

 Markus D. Dubber, Toward a Constitutional Law of Crime andראו להרחבה . המוסרי
Punishment, 55 HASTINGS L.J. 509, 535 (2004); MARTA C. NUSSBAUM, SEX AND SOCIAL 

JUSTICE 57 (1999). 
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 עוזר מכוו� חוק היסוד שאליו האד� זיהוי. מוחרג הוא השממנ הייחוס קבוצת מהי ו16היסוד

 מבטאות המקרי� ההגדרות שאציע במרבית".  האד�כבוד "של החוקתי הער� את גדירלה

 דווקא,  שאטע� בהמש�כפי אול�,  כל מתחביניה� ואי�רבדי� שוני� של הער� החוקתי 

� הנגזרי� מהערכי�  מתח בי� העקרונות החוקתיילהתעורר יכולבתחומי המשפט הפלילי 

  . מהחלופות לאחת דומיננטיות העניק למחייב אשר 17, של כבוד האד�השוני�

    The Human Being –  האד�.1

קבוצת הייחוס של הגדרה זו . האנוש כבוד ב� אהי"  האד�כבוד" למונח נה הראשוההגדרה

ליחס מיוחד  ראוי האד�ולפיה ,  בעלי החיי�קבוצת ובעיקר, )entities( כל הישויות היא

 אלא כסובייקט לאד� מתייחסת אינה זו הגדרה 18.מעצ� השתייכותו לקבוצת בני האנוש

 את הפ� מדגיש זה ער�. the human being – האנושי המי� קבוצת ללהשתייכותו

 בהתעל� יחס מועד� מעצ� היותו אד� מצדיקאשר , שבאד� והאוניברסלי אובייקטיביה

 הישגיו מעשיו ואו האתניתכגו� השתייכותו , אותומכל אלמנט סובייקטיבי המאפיי� 

 היכולי� הסובייקטיביי� את האלמנטי� טשטש חוקתי זה מער�, במוב� מסוי�. האישיי�

 החברתי שמעמד� אלה ג� שומדגיש,  מעמדו החברתי והמשפטי של האד�על להשלי�

 כבוד ל�זכאי – בפלילי� שנאש� מי כגו� מי שאינו אזרח המדינה או –והמשפטי הוא חלקי 

 את הממד השוויוני בי� כל מדגיש  חוקתי זהער�. י האנושמי� הקבוצת השתייכות� לבשל

 השתייכות� לקבוצת בני מעצ� ה� זכאי� שלו מינימלי כבוד של ר� וקובע האד�בני 

  . אנושה

 תר מבחי� את המי� האנושי מיאהו, ראשית:  כפולההיא חוקתי זה ער� של חשיבותו

 במוב� זה מטרת 19.טיח כי הגבול בי� האד� לבעל החיי� לא יטושטשבעלי החיי� ומב

הכבוד היא ליצור הפרדה מהותית בי� המי� האנושי ליתר בעלי החיי� ולהבטיח כי כל אד� 

 
 .117 'בעמ, 13ש "לעיל ה, דורפמ�ראו ות על החשיבות של מושא הכבוד להגדרת הזכ  16
 .11ש "בנוגע ליחס שבי� ער� חוקתי לעיקרו� חוקתי ראו לעיל ה  17
ראו לדיו� . י קיקרולש הבחנה בי� ב� אנוש לבעל חיי מובא כבר אצל הפילוסו� הרומ" כבוד"  18

McCrudden ,657' בעמ, 15ש "לעיל ה ;Hubert Cancik, Dignity of ‘Man’ and ‘Persona’ in Stoic 
Anthropology: Some Remarks on Cicero, De Officiis I 105-107, in THE CONCEPT OF HUMAN 

DIGNITY IN HUMAN RIGHTS DISCOURSE 19, 27 (David Kretzmer & Eckart Klein eds., 2002) .
, אריסטו ובעקבותיו פילוסופיי נוספי בימי הביניי סברו כי רק האד המשכיל מוחרג מבעלי החיי

 של להשפעה .JEREMY WALDRON, DIGNITY, RANK AND RIGHTS (Suzan Young ed., 2010)ראו 
,  עברת הרצח–פילוסופיה והלכה :  על צל אלוהי"הרמב"יאיר לורברבוי ראו  " זו על הרמבישהג

  ). 1999 (533 סח תרבי�" הדי� הפלילי ועונש המוות
רד רורטי טע� שלאור� ההיסטוריה לוותה אלימות תמיד בטשטוש הגבול בי� אד לבעל 'הפילוסו� ריצ  19

התנאי להומניז נעו� , דעתול. סבלו של האחרמהל� זה מאפשר דיסוציאציה רגשית ומצדיק את . החיי
 RICHARD RORTY, OBJECTIVITY, RELATIVISM, ANDראו . ביצירת אמפתיה בי� כל בני האד

TRUTH (1991); José-Manuel Barreto, Rorty and Human Rights Contingency, Emotions and 
how to Defend Human Rights Telling Stories, 7(2) UTRECHT L. REV. 93, 96–99 (2011); 
Johannes Morsink, World War Two and the Universal Declaration, 15 HUMAN RIGHTS Q. 

ראו  .יש שהדגישו שהביסוס של רורטי לזכויות אד מוגבל לתרבות המערבית בלבד. (1993) 363 ,357
Bernard Williams, Auto-da-F´e, 30 NEW YORK REV. BOOKS (1983). 
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 זה שולל גישות מהותניות ער�,  כ�עלנוס� . אנושיותויזכה למינימו� של כבוד המבטא את 

 שכ� הוא –דתי או אחר , גזעי, על רקע מגדריהדוגלות בהבחנה אסנציאלית בי� בני האד� 

 במובני� 20 .שווה במידהמדגיש את הדמיו� בי� כל בני האד� וחל על כל בני המי� האנושי 

 שבה, ובמיוחד מלחמת העול� השנייה,  תולדה של לקחי המאה העשרי�הוא זה ער�, רבי�

 הוא אול� 21.גסהוכבוד צל� האנוש נרמס ברגל , טושטש הפער שבי� האד� לבעל החיי�

אשר מתארת את בריאת האד� כמי שרק הוא , המקראיתשואב את קיומו ג� מ� המסורת 

 הפילוסופיה הקנטיאנית המתארת את � והוא משתלב ג� ע22,נברא בצל� אלוהי� ובדמותו

 כל אלה מדגישי� 23. לכבוד מעצ� היותה בעלת אוטונומיההראויההאד� כבריאה מיוחדת 

 חוקתי זה אכנה ער� 24.השפלה�אנושי המצדיק יחס של כבוד ואי המי� השל ייחודואת 

  . האד� האובייקטיביכבוד: להל�

 
20   Rao ,201' בעמ, 15ש "לעיל ה.  
על השפעת מלחמת העול על . 1ש "לעיל ה,  המזרחיבנק בפתח פסק דינו של הנשיא ברק בעניי� ראו  21

 JOHANNES MORSINK, THE UNIVERSAL DECLARATION OF HUMAN RIGHTSראו הכרזת הזכויות 

 .Edward M ראו השנייה העול מלחמת בעקבות הגרמנית בחוקה האד כבוד של חשיבותו על .(1999)
Andries, On the German Constitution’s Fifthieth Anniversary: Jacques Maritain and the 1949 

Basic Law (Grundgesetz), 13 EMORY. INT’L. L. REV. 1 (1999). 
 Izhak Englard, Human Dignity From Antiquity to Modern ראו לדוגמה .החומר בנושא זה רב  22

Israel’s Constitutional Framework, 21 CARDOZO L. REV. 1903 (2000); Yair Lorberbaum, 
Blood and the Image of God: On the Sanctity of Life in Biblical and Early Rabbinic Law, 
Myth, and Ritual, in THE CONCEPT OF HUMAN DIGNITY IN HUMAN RIGHTS DISCOURSE 55 

(David Kretzmer & Eckart Klein eds., 2002) ;McCrudden ,יהושע ;655' בעמ, 15ש "לעיל ה 
 25  והסטוריהמשפט" מוצאה ומקומה בעיצובה של החברה המודרנית, תורת זכויות האד"אריאלי 

)" ? מדוע–כבוד האד יסוד מוסד במקרא "יאירה אמית ; )1999, דניאל גוטוויי� ומנח מאוטנר עורכי
 Dietrichראו  על תרומתה של מסורת זו לאתיקה ביקורתית לגישה ).2014 (41 יח  ועסקי�משפט

Ritschl, Can Ethical Maxims be Derived from Theological Concepts of Human Dignity?, in 
THE CONCEPT OF HUMAN DIGNITY IN HUMAN RIGHTS DISCOURSE 87 (David Kretzmer & 

Eckart Klein eds., 2002). במסורת היהודית המתארת את בתי  המשפט מרבי לעג� את כבוד האד
 20' פס, 87) 1(ד מח"פ, מדינת ישראל'  נשפר 506/88א "וגמה ע ראו לד.האד בצל אלוהיבריאת 

, 704) 5(מ מו"פ, גואטה'  ישראל נמדינת 2145/92פ "בש; )1993(לפסק דינו של המשנה לנשיא אלו� 
 ). 1992( לפסק דינו של המשנה לנשיא אלו� 23, 22, 15' פס

 .IMMANUEL KANT, GROUNDING FOR THE METAPHYSICS OF MORALS 41 (James Wראו   23
Elington trans., 1993) . ראו לדיו� על כ�Alan Gewirth, Human Dignity as the Basis of Rights, in 

THE CONSTITUTION OF RIGHTS 10 (Michael J. Meyer & William A. Parent eds., 1992) .
, 15ש "לעיל ה, Raoראו לסקירה של גישות פילוסופיות שהדגישו את האד כבריאה המעוררת כבוד 

ראו לדיו� . יש זר של הוגי המתקשה במציאת בסיס פילוסופי לכבוד האד האובייקטיבי. 196' בעמ
Richard Rorty, Postmodern Bourgeois Liberalism, 80 J. PHIL. 583 (1983); Jeffrie Murphy, 
Afterword: Constitutionalism, Moral Skepticism, and Religious Belief, in 
CONSTITUTIONALISM: THE PHILOSOPHICAL DIMENSION 239, 248 (Alan S. Rosenbaum ed., 
1998); MICHAEL J. PERRY, TOWARD A THEORY OF HUMAN RIGHTS: RELIGION, LAW, COURTS 

14 (2006) . 
למרות ההבדל בי� ). 13ש " הלעיל ,סטטמ�ראו " (יחס לא משפיל" כבוד סטטמ� מכנה רובד זה של  24

 ,Herbert Spiegelbergראו  .הצידוקי השוני שניתנו לער� זה הוא מוסכ על כל ההוגי הליברלי



  ט"תשע מט משפטי�  עדיאל זימר�

390  

הכבוד ?  של כבוד האד�המשפטית את המשמעות מעצבת" אד�" זו למונח הגדרה כיצד

 . הייחודי של המי� האנושיהממד את ומדגיש  את היחס הבסיסי הראוי לכל בני האד�מבטא

ומשמעותו צריכה להיות אחידה לכל , �dignityל" כבוד"המונח  זה נכו� לתרג� את בהקשר

 את הדמיו� בי� לטשטש יכולה ממנו וחריגה הכבוד הוא כבוד מינימלי לפיכ� 25.בני האד�

 חוקתי זה ער� המשפטי של הביטוי 26.כל בני האד� או את הפער שבי� האד� לבעל החיי�

,  קבוצות מוחלשות בחברהשל יותיה�זכו על להג� נועד הוא שכ� 27,פרוטקטיבי רו בעיקהוא

 למעגל מחו� למצויות ותרבותיות עלולות להיחשב היסטוריות, אישיותאשר בנסיבות 

   28.לכבוד הזכאי החברתי

 בסובייקט א� פוגעת אינה בכבוד האד� יעה חוקתי זה הוא שהפגער� של מרכזי מאפיי�

האוניברסלי " נושיותא"אלא במושג ה, )לדוגמה נפגע העבירה (הזכות מושא, ספציפי

 האנוש החברתי להדגיש את ייחודו של ב� והצור�הדמיו� בי� כל בני האד� . והמופשט

 כ�.  בני האד�כל של כבוד� נתפסת כפגיעה ביחיד שפגיעה בסובייקט כ� לי�מוביל

 לרפא י על כבודו אי� בה כדלמחול אד� של הסכמתו פסק בית המשפט העליו� כי גמהלדו

 מעשה שיש בו ביזוי של צל� האנוש ולהתיר של צל� האד� בכבודו תיתהחוקאת הפגיעה 

ג� , גיעה בוופ,  לכל בני האנוששיי� ביזוי של צל� אד� האוסר החוקתי הער� 29.וכבודו

 החברתי המשות� באתוסהיא פגיעה ,  ובהסכמתוסוי�כאשר היא נעשית בסובייקט מ

 
Human Dignity: A Challenge to Contemporary Philosophy, in HUMAN DIGNITY 39 (Rubin 

Gotesky & Ervin Laszlo eds., 1970) . 
כבוד :  עיוני בחוק יסוד–חיי כה� �ערכיה של מדינה יהודית ודמוקראטית ראו על תרגו המונח כבוד   25

ש "לעיל ה, "מקצת שאלות על כבוד האד"קרפ ; )1993 (31, 9  ספר היובל– הפרקליט" האד וחירותו
 .142' בעמ, 14

 " להצהרת זכויות האד של האו1סעי� , לדוגמה. פרשנות זו מוצאת ביטוי ג במשפט הפוזיטיבי  26
ובכ� מביא לידי ביטוי את הקביעה הנורמטיבית שהכבוד נובע , מדגיש שכל בני האד נולדו שווי

 All human beings are born free and equal in dignity and“: מעצ ההשתייכות לקבוצת בני האד
rights” . �כבוד האד וחירותו הישראלי מדגישה את ההכללה באמצעות : יסוד	 בחוק2ג לשו� סעי

 ".אד באשר הוא אד "טויהבי
 .114' בעמ, 13ש "לעיל ה, דורפמ�ראו   27
כבודו של האד : " זכויות מינימליות לקבוצות מחולשותיקיקע התאורטי לפסקי די� רבי המענזה הר  28

ד " פ,ישעיהו'  נגמזו 4905/98א "ראו רע" (הגנה על מינימו הקיו האנושי, כפי שראינו, כולל בחובו
כבודו כאד הוא אד ש, אד המתגורר בחוצות ואי� לו דיור)). "2001( לפסק הדי� 20' פס, 360) 3(נה

הוא , אד שאי� לו גישה לטיפול רפואי אלמנטרי; הוא אד שכבודו כאד נפגע, אד הרעב ללח; נפגע
" הוא אד שכבודו כאד נפגע, אד הנאל� לחיות בתנאי חומריי משפילי; אד שכבודו כאד נפגע

)שות כדוגמת אוכלוסייה לפי ער� חוקתי זה נקבעו זכויותיה� של קבוצות מוחל). 376–375' בעמ, ש
אנשי ע פגיעה ; ))2009 (33) 3(ד סג"פ, שר הביטחו�'  נחסיי� 2150/07� "בג(שאינה בעלת אזרחות 

; ))1997 (830) 4(ד נא"פ, פלוני'  המשפטי לממשלה נהיוע� 5587/97א "רע(קוגנטיבית חמורה 
 ד "פ, השר לבטחו� פני�' � נ לזכויות אדרופאי� 4634/04� "בג(וזכויותיה של אסירי ביטחוניי

 )).2007 (771, 762) 1(סב
ג בנוגע לסרסור בזנות . 22ש "לעיל ה, גואטהראו ג עניי� . 117' בעמ, 22ש "לעיל ה, שפרעניי�   29

 מדינת ישראל'  נחנוכוב 7542/00פ "בשראו  . בלא קשר להסכמת הצדדיהודגשה הפגיעה בכבוד האד
פ "בש; )22.1.2001, פורס בנבו(מדינת ישראל '  נרביאי 291/01פ "בש; )27.10.2000, פורס בנבו(

, על כ� שהסכמה אינה מרפאת פגיעה בכבוד). 25.1.2001, פורס בנבו(מדינת ישראל '  נמטטוב 460/01
 ).2003, אהר� ברק עור� (22, 9 חלק א  שמגרספר"  שוויו� לכבוד האדי�ב"ר דליה דורנראו 
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 לפיכ� 30.י מעורער ובלתי פגיע את ער� חיי האד� ולהעניק לו מעמד בלתרומ�המבקש ל

 א� בלי שהתרחשה פגיעה בסובייקט להיפגע עלול הסוברי� שכבוד האד� האובייקטיבי יש

 בביטוי השימוש 31.כ� לדוגמה בסרטי� או בתצלומי� המתארי� ביזוי של צל� אד�, ממשי

 קטהסוביי של חייו מדובר על קדושת אי�. האד�מכוו� להיבט זה של כבוד "  החיי�תקדוש"

 רבות צל� אנוש ומהדהד את פעמי�המכונה ,  הממד האובייקטיבי שבאד�קדושת עלאלא 

   32". את האד�עשהבצל� אלוהי� "התיאור המקראי 

 הוא משפט ליליהמשפט הפ.  זה חשיבות מיוחדת בהקשרו של המשפט הפלילילמאפיי�

ות שות� חלקי על א� ההכרה בזכויותיו של נפגע העבירה להי. לנאש�המתנהל בי� המדינה 

ההנחה המובלעת בהלי� .  לנפגע העבירה אי� זכות למחול על הפגיעה בו33בהלי� הפלילי

אשר  (בסובייקט רק פגיעה אינה 35 של חוק העונשי�34 הליבהעבירות הפרתהפלילי היא ש

אלא פגיעה בצל� האד� האובייקטיבי השיי� לכל ) יכול לתבוע את זכויותיו בהלי� האזרחי

 לכפר על תכליתו את הנאש� על מעשיו תובעת המדינה שבולי� הפלילי  הה36.בני האד�

 
העונש על העבירה נגזר , לשיטתו. von Hirschבמובני מסוימי זו הגישה הגמולנית המנוסחת אצל   30

ראו . וחומרת המעשה נגזרת ממאפייניו האובייקטיביי בלבד, מחומרת המעשה בעיני החברה המענישה
Andrew von Hirsch, Punishment, Penance and the State, in PUNISHMENT AND POLITICAL 

THEORY 69 (Matt Matravers ed., 1999); ANDREW VON HIRSCH & ANDREW ASHWORTH, 
PROPORTIONATE SENTENCING EXPLORING THE PRINCIPLES (2005). 

31  Hörnle & Kremnitzer, Human Dignity as a Protected Interest ,יש בכ� . 155' בעמ, 7ש "לעיל ה
שלפיה הגבלת מסחר בתמונות קריקטוריות לצורכי פורנוגרפיה אינה פגיעה , אריה	תשובה לטענת גור

  .192' בעמ, 10ש "לעיל ה, ’Gur-Arye, Human Dignity of ‘Offendersראו . בכבוד האד
חביב אד שנברא בצל חבה : "ראו את לשו� המשנה. מוב� זה מפותח במקורות הדתיי. 6בראשית ט   32

ראו ג ). יד, אבות ג, משנה" (כי בצל אלהי עשה את האד, שנאמר, יתרה נודעת לו שנברא בצל
 שפראלו� מציג גישה זו בפירוט רב בעניי� . הלכה ד, ק אפר,  רוצח ושמירת הנפשהלכות, במשנה תורה

שג כותבי ליברלי מכירי בזכותה של חברה להגביל את חירות הפרט , חשוב לציי�). 22ש "לעיל ה(
מקו שקיימת בו זוהי ההצדקה לאיסורי פליליי ג ב.  החיידושתכדי לשמר אתוס חברתי של ק

לעיל , Hörnle & Kremnitzer, Human Dignity as a Protected Interestראו  .הסכמה של הצדדי
 . 158' בעמ, 7ש "ה

 וה� בהכרה 2001–א"התשס, מגמה זו מתרחבת בשני האחרונות ה� בחקיקת חוק זכויות נפגעי עבירה  33
הזכות : של זכויות נפגעי עבירה' הדור הבא'"' רוזנברג ודנה פוג�	הדר דנציגראו . בתי המשפטשל 

המעמד החוקתי של זכויות נפגעי "אריאל בנדור ; )2015 (549 לו  משפטעיוני" החוקתית להלי� הוג�
: רהשל זכויות נפגעי עב' הדור הבא'"'  פוג�נהרוזנברג וד	 בעקבות מאמר� של הדר דנציג–עבירה 

 ).2015 (605 לו  משפטעיוני" 'הזכות החוקתית להלי� הוג�
 .ההבחנה בי� עבירות הליבה לעבירות הפריפריה בחוק העונשי� הוזכרה אצל כמה כותבי בהקשר זה  34

 מגמות"  עיו� מחדש ביחס שבי� עונשי� ומשפט חוקתי–צדק מתק� בפלילי "ראו לדוגמה שי לביא 
אטינגר ושי לביא 	קר� שפירא, אלי לדרמ�( 511  לחוק העונשי�39  לאחר עשור לתיקו�–בפלילי� 

 ).2010, עורכי
 .1977–ז"התשל, חוק העונשי�  35
המשפט הפלילי נתפס , במוב� זה.  הושפע מתפיסת הכבוד של המל�קובליש הטועני שהמשפט המ  36

 ,S.F.C. MILSOMראו לדיו� . ואילו היו כפגיעה בכבוד המדינה, בעבר כתגובה לפגיעה בכבוד המלכות
HISTORICAL FOUNDATIONS OF THE COMMON LAW 427 (2nd ed. 1981); J.H. BAKER, AN 

INTRODUCTION TO ENGLISH LEGAL HISTORY 601 (3rd ed. 1990) ;Dubber ,בעמ, 15ש "לעיל ה '
549. 
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 נפגע אד� שבו מקרה 37. של כבוד האד�החוקתי על הער� ולשמורהפגיעה בצל� האנוש 

 שהחברה הביעה את סלידתה מהמעשה והוקיעה את הפוגע באמצעות בלא אד� אחר בידי

  החוקתי של כבוד האד�בער� מבטא זילות בערכ� של חיי אד� ופוגע לדי�העמדתו 

  38.האובייקטיבי

מחד גיסא : פלילי היא כפולה הלמשפט האד� האובייקטיבי כבודשל  חשיבותו לפיכ�

.  על זכויות החשוד והנאש�שמירה ובת את החשיבות בפרוצדורה הפלילישהוא מדגי

 ערכי בהעיפגב הקוד החברתי הבסיסי ו בהפרתשחשוד בהלי� הפלילי הוא מי הנאש�

 למעגל הזכאי� להגנה בסיסית מחו� אל בקלות  שיידחקאפשר כ�בשל . מדינהה וחברהה

 לזכויות היסוד מבטיח כי ג� אחרו� העברייני� יזכה חוק,  חוקתי זהער� לפי. ולזכויות יסוד

  39. אנושב�כ  את כבודוהמבטאי� הוג�יסוד ולהלי� משפטי 

לענישה הפלילית  את עצ� ההצדקה החוקתית ג� בתוכו טומ� זה ער� גיסא מאיד�

 הוכח כי הנאש� עבר על חוק העונשי� בוש מקו�.  מעל לספק סביר אשמההוכחה כאשר

 החוקתי של כבוד האד� ער�ה ונפגע  חולל ערכ� של חיי אד�, אחרבאד� ופגע

 של כבוד וקתי החהער� להבטיח שמירה על א הי של המשפט הפליליכליתות. האובייקטיבי

ת מעמדו של כבוד האד� למקומו ולהבטיח כי בני אד� לא  אלהשיב ,האד� האובייקטיבי

 אד� פגע כאשר, האובייקטיבי המבט של כבוד האד� מנקודת לכ�.  בעתידעוד יפגעוי

 סלידה יבטא להענישו באופ� שראוי,  אחר והוא נאש� בפלילי�ד�בזכויות יסוד של א

 הוא על הפגיעה ולא  שהדגש�וכיו.  פגיעה נוספת בעתידוימנע את הרבי� ירתיע, מהמעשה

 ,נאש�ל המיוחסי� והעבירה האישו� האד� האובייקטיבי רגיש פחות לסוג כבוד, על הפוגע

 כבוד ל שהחוקתי � על ידי הערמוגבלת אינה  המיוחסת לנאש�האשמה מידת ממילאו

 בה�ש במקרי� כי להל�אראה ,  לכ�בהתא� 40. למשטר דיני העונשי�כפופה אלאהאד� 

 אשמתו לנאש� אשמה שהיא למעלה ממידת מייחסי�ני העונשי�  טענה כי דינשמעה

 כבוד האד�  החוקתי שלהער�הדגיש בית המשפט את ,  ובכ� פוגעי� בכבודוהסובייקטיבית

 41. חוקתיי� אחרי�ערכי� קדושת החיי� וביכר אותו על פני האובייקטיבי המנביע את עקרו�

 . בהמש� זו היא מרכזית ביותר ואשוב אליה נקודה

 
פלילית כפגיעה בשלטו� החוק ואת ההלי� הפלילי ככפרה על הפגיעה שי לביא תיאר את העבירה ה  37

 . אתייחס לנושא זה בהמש�. 34ש "לעיל ה, לביאראו  .בחוק
שלפיו יש לשמור על איזו� קוסמי בי� הפוגע ,  lex talionisנית� לראות בכ� גלגול מודרני של הרעיו�  38

חברה שאינה מגיבה לפגיעה . ניסוח מודרני של הרעיו� מתייחס לאתוס שהחברה רוצה לייצר. עלנפג
חברתי 	עלולה להחליש את המסר החינוכי) ג א בהסכמת הנפגע(בבני אד או המאפשרת פגיעה כזו 

  .Jeremy Waldron, Lex Talionis, 34 ARIZ. L. REV. 25 (1992)ראו . בנוגע לערכ של החיי
 . שנית� להורגו רק על חשד ובלא משפט, ניגוד לבעל חייב  39
 ).2005 (151, 147 לה משפטי�" סוגיה חוקתית או פלילית: שמירה על מידתיות בענישה"רות קנאי   40
המשפט הפלילי אמנ עוסק בנאש : "י�גישה זו בולטת בפסקי הדי� של המשנה לנשיאה רובינשטי  41

והנאש נדו� על , כללי ונורמות המשותפי לכל בני החברה, יא� בגדרו נקבעו לחברה ערכ, היחיד
שבלעדיו א� , נדרש חוק היסוד ליסוד היסודות, של האד' קדושת חייו'ובקבעו כעיקרו� את ; פיה

ג לפסק דינו של השופט ' פס ,מדינת ישראל'  נגרשוני 6819/01פ "ראו ע" (חיי האד, קרי, חידלו� ותוהו
 דחיית :1.ד פרק	להל� בתתראו דיו� בדבריו ל)). 15.6.2005, פורס בנבו(טיי� רובינש) כתוארו אז(

  ).האובייקטיבי האד כבוד של החוקתי הער� :פלוני בעניי� האשמה עקרו�
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 The Person –האד� . 2

 שאינו כפרט האינדיווידואל ל שהער� את המדגיש" כבוד האד� "למונח השנייה ההגדרה

משמעות המונח , ו זהגדרהלפי . דומה ליתר הפרטי� בחברה ובשל כ� מצדיק יחס מיוחד

 זה עומדת תפיסה חוקתי ער� ביסוד. the person,  הסובייקטאלא האנוש ב� האינ" אד�"

 בזכות הכרה המחייבת המיו� בי� כל בני האד� כל אד� הוא מהות בפני עצמ א� הדשעל

של תהליכי� היסטוריי� , בי� היתר, ג� רובד זה הוא תוצר.  עצמית סובייקטיביתהגדרהל

 האד� מכוח� של הדת והמדינה שכפו זהות ושחרור בערכי הליברליז� עלייהשכללו 

ד זה משתלב א� הוא ע� המסורת הקנטיאנית רוב,  נוס� על זה42.האד�הומוגנית על כל בני 

 זה  חוקתיער� 43.אשר רואה בכל אד� תכלית ומדגישה את היותו יצור תבוני ואוטונומי

  .  האד� הסובייקטיביכבוד: אכנה להל�

  האד� זכאי לכבוד כחלקשלפיו, האובייקטיבי האד� כבוד של ער� לבניגוד

 מיתר האינדיווידואל נועד לבדל את ודבבפרשנות זו הכ, מהשתייכותו לקבוצת בני האנוש

 טשטוש, יתר על כ�. בני האד� ולהעניק לו את היחס הראוי על פי קריטריוני� סובייקטיביי�

 כל כלומר.  להגדרה עצמית סובייקטיביתובזכות� בכבוד�  בי� בני האד� הוא פגיעההשוני

 התערבות בלא ליהאינדיווידוא מרחב החיי� אתפרט בחברה זכאי להכרה בזכותו לעצב 

 זה נראה שהתרגו� הנכו� למונח בהקשר.  בהיותו סובייקט נבדל ועצמאילהכרההחברה ו

 כבוד האד� של הער� ע� במתח שרוי האד� כבוד של זה ער�. respectכבוד הוא 

 י חלק מהמי� האנושהוא האד� את העובדה שמדגיש האובייקטיבי הער�: האובייקטיבי

 הסובייקטיבי הרובדואילו ,  של היחידבחייוסובייקטיביי�  מהאלמנטי� הלהתעל�ומבקש 

 לזכות משפטית טוע� וחברה הגבול שבי� הסובייקטי� השוני� בת אלטשטש שאסור קובע

  .  האד�בני בי�חוקתית להכרה בשונות 

 האשמה עקרו� נגזר זה של כבוד האד� מער�,  של המשפט הפליליבהקשרו

 האשמה עקרו�.  העונשיתהדוקטרינה על מגבלה מטיל חוקתי הכעיקרו� הסובייקטיבית

  אשמתומידת חורגת מאשר כי לא נית� להטיל על אד� אחריות פלילית קובע

,  על אישיותו– העומד למשפט פלילי הוא הנאש� הסובייקטיבי האד� 44.הסובייקטיבית

 
בניגוד ללקחי מלחמת . רובד זה של כבוד האד מזוהה אצל חלק מהכותבי ע המהפכה הצרפתית  42

ראו .  הצרפתית הדגישה את חירותו של האדפכההמה, "קדושת האד"שהדגישו את , העול השנייה
McCrudden ,יש לציי� שהמונח . 660' בעמ, 15ש "לעיל ה"אשר מופיע בחוקה הגרמנית , "כבוד האד

 השוני ההיסטורי  עובדה זו מצביעה על– נדיתאינו מופיע במגילת הזכויות האמריקאית והק, והישראלית
שבו האד שוחרר מאלמנטי כופי של ,  קשרו בי� עקרו� זה למושג הליברליזרבי .בו נוסחו החוקות

 CATHERINE DUPR’E, IMPORTING THE LAW IN POS-COMMUNISTראו לדיו� . המדינה והדת

TRANSITIONS (2003); JEROME B. SCHNEEWIND, THE INVENTION OF AUTONOMY (1998) . 
התפיסה של קאנט שלפיה ייחודו של אד נעו� בהיותו יצור אוטונומי הובילה אותו לעיקרו� המוסרי   43

 . 25' בעמ, 23ש " לעיל ה,KANTראו  .שיש לנהוג בכל אד כתכלית
 לבי�,  חברתיי מוגני ובהרתעההמאמר יבח� דוגמאות בה� נוצר מתח בי� הצור� בשמירה על ערכי  44

, במקרי הפרדיגמטיי למתח זה אי� מתקיי יסוד נפשי סובייקטיבי. אשמתו הסובייקטיבית של הנאש
, לדיו�. אול משיקולי של הכוונת הציבור המחוקק מבקש להטיל אחריות עונשית על מבצע העבירה

 על התפתחויות בחקיקה הפלילית –וד האד אחריות פלילית וער� כב, אחריות מוסרית"עדי פרוש ראו 
; )1996 (109 יג  משפטמחקרי" עקרו� האשמה"מרדכי קרמניצר ; )1996 (87 יג  משפטמחקרי" בישראל
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 האישית האש�הטלת אחריות עונשית החורגת ממידת .  הקונקרטיי�ומעשיוחולשותיו 

 מטילה לכבוד האד� הזכות לפיכ�. כסובייקט להישפט ולהיענש החוקתיתת את זכותו סותר

 בלא, מגבלה חוקתית על האפשרות להרשיע אד� בעבירה החורגת ממידת אשמתו האישית

 להשיא רווחי� חברתיי� שוי א� הדבר עבשאלה ומעשיו של תוצאה החומרתתלות ב

 אחידי� קריטריוני� את השימוש בהמגביל זו גישה,  על זהנוס�. במישורי� אחרי�

 פוגעי� של הנאש� ויחודושכ� אלה מתעלמי� מי, ואובייקטיביי� בתחומי המשפט הפלילי

 האד� הסובייקטיבי כבוד החוקתי של ער�הכרה ב,  זהבמוב� . כסובייקטט להישפבזכותו

,  בשימוש בחזקות משפטיותאו הרתעה לש� בענישה ער� א� קיי� שג� לכ� המוביל

 סובייקטיביזציה של המשפט ומחייבשור החוקתי מגביל את הדוקטרינה הפלילית המי

 של מי  וה� ברמת הענישה המיוחסת למי שביצע מעשה עבירההאשמה במידת ה� הפלילי

   45.שהורשע

  The Agent –  האד�.3

 ישות ו היותאת ג� רק את היות האד� סובייקט אלא לא ה מדגישת השלישיההגדרה

בשל כ� פעולותיו של האד� משקפות את . לת באופ� חופשי ומתו� בחירהאוטונומית הפוע

 אד� מונח ה.אקראיות רק פעולות דיאכרוניות � ואי� לראות בה, הפנימיעולמו אתאישיותו ו

 the – שבו והמוסרי בוני אלא ג� לחלק התסובייקט היותולפי פרשנות זו אינו מתייחס רק ל

agent. אלא, ו רק תוצר נתו� של נסיבות חייו הסובייקטיביות אינהאד� זה מדגיש כי רובד 

להבחי� בי� טוב לרע ולפעול על ,  בעל יכולת רפלקטיבית לעצב את חייו"מוסרי פועל"הוא 

  . מוסריכפועל האד� כבוד:  חוקתי זה אכנהער� 46.פי שיקולי� אינטרינזיי� לעולמו הפנימי
 לפי .את האד� כיצור אוטונומי זה של האד� התפתח בעקבות התיאור של קאנט תיאור

 הוא נתו� שבו יהאד� הוא בעל יכולת תבונית לנתק עצמו מהמצב הסובייקטיב, קאנט

 אלה מאפשרות לקשור תכונות 47.ת ואוניברסלימופשטת בחינה הראוי המעשהולבחו� את 

 לציי� כי יש. בי� מעשי� שקיומ� הוא רגעי וחול� לאישיותו של האד� שהיא רציפה

 אישיותו של האד� בי�ש יחסל הנוגעת הדילמה קאנט העלו את ת שבאו בעקבו�פילוסופי

לבי� פעולות שנעשות ממניעי� חיצוניי� או מדחפי� פנימיי� שאינ� בהכרח משקפי� את 

 
סטיות מעקרו� "אריה 	מרי גור; )2004 (71 כד משפטי�" על הרשלנות בפלילי"מרדכי קרמניצר 

) 1996 (129 יג  משפטמחקרי" 1994–ד"התשנ, )חלק מקדמי וכללי)(39תיקו� ( חוק העונשי� –האשמה 
הרפורמה המוצעת לעבירות ההמתה "אריה 	מרי גור; ")סטיות מעקרו� האשמה"אריה 	גור: להל�(

הרפורמה "אריה 	גור: להל�) (2013 (1 ה על אתרמשפטי�" במשפט הישראלי לאור עקרו� האשמה
 Kremnitzer & Hörnle, Human Dignity and the Principle of; ")המוצעת לעבירות ההמתה

Culpability ,12ש "לעיל ה. 
45  Dubber ,527' בעמ, 15ש "לעיל ה . 
פשר ביטוי של  והשכלה כדי לאבריאותער� זה הוביל לגישה שיש להעניק לכל אד תנאי מינימו של   46

 ALAN GEWIRTH, THE COMMUNITY OF RIGHTS ראו לדוגמה. הגורמי האינטרינזיי באישיותו

106–162 (1996); JAMES GRIFFIN, ON HUMAN RIGHTS 149–186 (2008).  
במוב� זה . רוסו הדגיש את חשיבות הבחירה כחלק מהגדרת האישיות. קאנט הושפע בעניי� זה מרוסו  47

 ,Michael J. Meyerראו לדיו� . את רוסו במונחי מטאפיזיי ונת� גיבוי פילוסופי לדבריוקאנט המשיג 
Kant's Concept of Dignity and Modern Political Thought, 8 HIST. OF EUR. IDEAS 319 (1987) . 
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על היחס שבי� פעולה בודדת של ,  אלהדיוני� , של המשפט הפליליבהקשרו 48.אישיותו

 עבירה על סמ� מעשה � האדשלחריצת דינו משקפי� את המורכבות ב, האד� לבי� אישיותו

של מעשה (לנקודה סינגולרית אחת ) של חיי האד�( הזמ� ציר כדי כינוס בתו� אחד

 על חיי� שלמי� ועל להאפיל שעלול אחד האד� במשפט הפלילי נדו� על מעשה ).העבירה

ע מתאר את מי שהורש,  במשפט הפלילי רבותהמשמש ,"אות קי� "הביטוי.  ענפהפעילות

 לפעמי�,  ומשקפת את אישיותודבהלי� הפלילי כמי שהעבירה נותרת חקוקה על מצחו תמי

�   49. לאחר ריצוי העונשא

 יש ובמוב� מסוי� א�,  של כבוד האד� הסובייקטיבי שתואר לעילמהער� מובח�  זהער�

ובכלל זה ,  הסובייקטיבי דורש להתייחס לאד� כסובייקטהער� 50. שני הערכי�י� במתח

 כחלק הוא נתו� שבה� בחשבו� ג� את הגורמי� הסביבתיי� והסובייקטיביי� להביא

 שהאד� יכול להתנתק  מניחמוסרי כפועל של כבוד האד� הער� ואילו,  האש�מקביעת

 על נפעל אינו האד�,  ער� זהלפי. מנסיבות חייו ולהיות עצמאי בדעתו ובשיפוטיו המוסריי�

 של) internals( פנימיי� מניעי� מתו� פועללא הוא א) externals(ידי גורמי� חיצוניי� לו 

 שיש להתייחס לפעולותיו של בכ� של הכבוד בהקשר זה היא הכרה משמעותו 51.אישיותו

  . תמוסריה את אישיותו משקפותוכ  חופש בחירהמתו�ו ממניעי� פנימיי� נעשותכהאד� 

 
ה אד כ� לדוגמ. יש פילוסופי שסוברי שרק רצונות של האד מסדרי גבוהי מתארי את אישיותו  48

א� ששניה , שונה מאד שמכור לסמי ואינו רוצה לשנות את מצבו, שהתמכר לסמי א� רוצה להיגמל
 HARRY FANKFURT, THE IMPORTANCE OF WHAT WE CARE ABOUT 11ראו לדיו� . רוצי בס

(1988); Gary Watson “Free Agency”, in AGENCY AND ANSWERABILITY: SELECTED ESSAYS 
 רק מעשי –יש שהדגישו את ההבחנה בי� שיקולי לטווח ארו� לשיקולי לטווח קצר .  (2004) 13

ראו  .שמשתלבי ע הדר� שבה אד רוצה לעצב את חייו לטווח קצר נית� לשיי� לאישיותו האוטונומית
Michael Bartman, Practical Reasoning and Weakness of the Will, 13 NOÛS 131 (1979) . יש

 רק פעולות שאד מצדיק משקפות את – המדגישות את שאלת ההצדקות שאד נות� למעשיו שותיג
 DANA K. NELKIN, MAKING SENSE OF FREEDOM AND RESPONSIBILITYראו  .האוטונומיה שלו

(2011) . 
� " ראו לדוגמה בג. ריצוי העונש מעסיקה את בית המשפט מעת לעתאחרמשמעות העבירה הפלילית ל  49

; )13.8.2015, פורס בנבו (ראש ממשלת ישראל'  למע� איכות השלטו� בישראל נהתנועה 3095/15
 ). 8.5.2016, פורס בנבו(ראש ממשלת ישראל '  למע� איכות השלטו� בישראל נהתנועה 232/16� "בג

חלק וב, ע זאת יש חפיפה חלקית בי� ההגדרה של כבוד האד הסובייקטיבי לכבוד האד כפועל מוסרי  50
מהמקרי נית� לראות בפגיעה בכבוד האד ג פגיעה בכבוד האד הסובייקטיבי וג פגיעה בכבוד 

בשני המקרי אנו מעניקי דומיננטיות לבחינה של הסובייקט על פני ערכי . האד כפועל מוסרי
א� שהתשתית . בשונה מהער� החוקתי של כבוד האד האובייקטיבי,  מתחרייקטיבייאובי

הרי שמחו� , משפטית של האד הסובייקטיבי והאד כפועל מוסרי היא שונה	סופית והתורתהפילו
המשפט ממעט לנתח את המניעי הנפשיי והמנטליי של האד וממעט לבחו� את , לתחו הפלילי

. ועל כ� ההבחנה בי� ההגדרות השונות לא באה לידי ביטוי, בחירותיו ואת מעשיו מנקודת מבט מוסרית
הסיבה לכ� היא . הפער בי� ההגדרות השונות בא לידי ביטוי בעיקר בתחו הפלילי, ראהכפי שא

מבקשי לחשו� את מצבו הנפשי והמנטלי , שבתחו הפלילי אנו מדגישי מאוד את המניעי של האד
בהקשרו של המשפט הפלילי , בניגוד לתחומי משפט אחרי.  את המעשה מנקודת מבט מוסריתחניובו

וא יש לשיי� את המעשה להעדפה , ת רבה לשאלה א האד הוא פועל מוסרי או נפעליש חשיבו
 .מוסרית או לחולשת הטבע האנושי

 ,Malcolm Thorburn, Criminal Law as Public Law;156' בעמ, 46ש "לעיל ה, GRIFFINראו לדוגמה   51
in PHILOSOPHICAL FOUNDATIONS OF CRIMINAL LAW (R.A. Duff & Stuart Green eds., 2011).  



  ט"תשע מט משפטי�  עדיאל זימר�

396  

מיח חובה והוא א� עשוי להצ, הפלילי את המוקד של ההלי� משנה זה חוקתי ער�

 עולמו של שיקו� אד� של במעשיו לראות החובה 52.חוקתית להרשיע אד� שעבר עבירה

 עימות בי� שיקוליו זירתל הפלילי משפט את ההופכת 53 לאישיותו המוסריתביטוי והפנימי

 הלי� אינו הפלילי  המשפטלפיכ� . החברתיי� המוגני�ערכי� הבי�המוסריי� של הנאש� ל

 בטאמ ג� שנוצרה אלא  החברתית את הפגיעהלתק� כדי הנאש�  מעל גבו שלמתנהל א�ש

 , מוסריפועל העמדה של אד� לדי� על מעשיו מניחה שהוא 54.אש�הניחס של כבוד כלפי 

 זה של אישיותו בד הענקת פטור לאד� על מעשה עבירה שהוא עשה כמוה כזלזול ברוואילו

  . ופגיעה בכבודו

 אופיואול� ,  חוקתייקרו� כע האשמהעקרו�את  לגזור נית� זה של כבוד האד� מער� ג�

 עקרו� האשמה ,ראשית:  היבטי�בשני, שונה מזה הנגזר מכבוד האד� הסובייקטיבי

והוא נועד להג� מפני , פרוטקטיבי רק של כבוד האד� הסובייקטיבי הוא מהער�המתחייב 

לפי , �בשונה מכ.  ממידת אשמתו הסובייקטיביתהחורגתהטלת אחריות פלילית על אד� 

 של עקרו� האשמה היא המשמעות,  האוטונומי שבאד�הצד את המדגיש,  זהחוקתי ער�

 כבוד ההלי� הפלילי מבטא יחס של.  להרשיע אד� בגי� מעשיופוזיטיבית ג� חובה שקיימת

 שחרורו .נפעל פועל ולא אד�ב שהוא מעניק למעשיו של האד� משקל מוסרי ורואה ו�וכי

 מציירת אותו כאמצעי תואמת את מידת אשמתו הסובייקטיבית השל אד� מאחריות פלילית

ג� , כ� על נוס� 55. עצמאימוסרי פועל ידי גורמי� חיצוניי� ואינו יכול להיות על שנפעל

עקרו� האשמה הנגזר מכבוד האד� הסובייקטיבי :  שונילהיות יכולבהיבט הפרוטקטיבי 

 פועל האד� כתפיסת אילוו,  של האד� כחלק ממידת האשמה שלוחולשותיו את מדגיש

 את ת מוסריולשקול על חולשותיו להתגבר של האד� הפוטנציאל מדגישה את מוסרי

,  חוקתיקרו�י על אימו� עקרו� האשמה כעהשלכה  שתהיהאפשר אלה להבדלי�. בחירותיו

   .בהמש�ואשוב לדו� בכ� 

 המש�ב.  האד� שבחוק היסודכבוד לער� של פרשניות חלופות זה הצגתי שלוש בחלק

 לגדרי המשפט לאמ�  המשפט העליו�בית העדי� שני� ארוכות שבמש�המאמר אראה 

 בשני� ואילו,  חוקתייקרו� את עקרו� האשמה כעודחה בלבד בייקטיבי האוהער�הפלילי את 

 אגש לבחו� כיצד בטר�אול� . האחרונות נית� לזהות רוחות של שינוי בפסיקה הישראלית

 אבקש, ל הפלילי הפוזיטיבי בישראבמשפטות לידי ביטוי תפיסות אלה של כבוד האד� בא

 
 ,Alon Harelראו לטענה שקיימת חובה חוקתית להעמיד לדי� מנימוקי אחרי מאלה שמוצעי כא�   52

The Duty to Criminalize, 34 LAW & PHIL. 1 (2015) . 
שבמשפט הפוזיטיבי השאלה א יש להעניק משקל , יש לציי�. 553 'בעמ, 15ש "לעיל ה, Dubberראו   53

חריג לכ� הוא פטור בגי� חרטה מעבירת . למניעי הנובעי משיקולי מוסריי כמעט אינה מתעוררת
עת הרפורמה המוצ"אריה 	גורראו ,  במקרה זה המניע לחרטה יכול להשלי� על הפטור המוענק–ניסיו� 

; )2006 (109 ה  משפטעלי" שני מושגי של אדישות"יצחק קוגלר ; 44ש "לעיל ה, "לעבירות ההמתה
Yoram Shachar, Wresting Control From Luck: The Secular Case for Aborted Attempts, 9 

THEORETICAL INQ. L. 139 (2008). 
54  John Gardner, The Mark of Responsibility, 23 OXFORD L. J. 157, 192 (2003). 
. אלא הוא ג מכונ� רובד זה של כבוד" כבוד האד" מסוי ההלי� הפלילי אינו רק ביטוי לוב�במ  55

בחברה . הידיעה שאד יכול לעמוד לדי� מחייבת אותו לשקול את מעשיו ולהפו� להיות פועל מוסרי
אפשר שהוא ישוחרר מחובתו להיות פועל מוסרי ויאבד את , נו נשפט על מעשיושבה אד אי

  .האוטונומיה
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 הבנת.  המשפט הפליליבתחומי השוני� של כבוד האד� הערכי� שבי� המתח עללהתעכב 

 .המתח חיונית לש� ניתוח המגמות במשפט הישראלי

  התנגשות בי� הערכי החוקתיי השוני בתחומי המשפט הפלילי  .4

התייחסות לאד� . כבוד האד� ה� אקסקלוסיביי� השוני� של הערכי� מושגית מבחינה

 עלולהוכ� ג� העדפה של האד� כסובייקט ,  את היותו סובייקטלטשטש עלולהכאובייקט 

 של לידי ביטוי במקרי� לבוא יכול הערכי�מתח זה בי� .  את היחס אליו כאובייקטלסתור

לבי� בחירתו התנגשות בי� מידת הכבוד המינימלית המתחייבת מהיחס לאד� כאובייקט 

 של כבוד האד� הער� 56.דוגמה פרדיגמטית לכ� היא שאלת המתות החסד. הסובייקטיבית

שכ� המתה ,  למסקנה שלעול� אי� לאפשר לאד� לסיי� את חייולהוביל יכול האובייקטיבי

 בער�וככזו היא מהווה פגיעה ,  שבאד�רסלי והאוניבקטיבי האובייבפ�היא פעולה שפוגעת 

 כבוד לפי 57. נתונה לבחירתו או להעדפתו של הסובייקטואינה האד� החוקתי של כבוד

 כי חברה המתירה לאד� לסיי� את חייו לפי רצונו מבטאת לטעו� נית� האובייקטיביהאד� 

לכ� ג� א� הסובייקט מעוניי� .  נוספי�במשתני� מותנה ערכ� שלפיויחס רלטיבי לחיי אד� 

,  מנגד58. אפשרות זושוללת יי� החקדושת הפגיעה בצל� האד� ובאתוס,  את חייולסיי�

 למסקנה שיש לאפשר לאד� לסיי� את להוביל יכול  מוסריוכפועלכיבוד האד� כסובייקט 

הכרה בזכותו המלאה של הסובייקט לעצב את חייו כרצונו . חייו כרצונו ועל פי בחירתו

ברוב , יביות ההגדרות האקסקלוסחר� זאת ע� 59.מובילה להכרה ג� בזכותו לסיי� את חייו

 
56   דוגמה נוספת היא פסיקת בית המשפט העליו� בגרמניה האוסרת מופע חשפנות בשל פגיעה בכבוד האד

 Hörnle & Kremnitzer, Human Dignity as a Protectedראו אצל , חר� הסכמת של כל המשתתפי
Interest ,148' בעמ, 7ש "לעיל ה. 

השופט טלג נקט גישה מתירנית להמתות חסד וראה , בניגוד לכ�. 22ש "לעיל ה, שפרכ� נפסק בעניי�   57
, קופת החולי� הכללית' נ' א' א 2242/95) א"וזי תמח(פ "הראו  .בכ� ביטוי לכבוד האד של החולה

 חולי� הכללית	קופת'  נלובצקי 10403/99) א"מחוזי ת(פ "ה; )1996 (263, 253) 2(ה"מ התשנ"פ
על פסק הדי� האחרו� הוגש ערעור לבית המשפט העליו� שהפ� את פסק ). 15.4.1999, פורס בנבו(

השופט אלו� ). 30.5.1999, פורס בנבו(פלוני '  נ המשפטי לממשלההיוע� 3031/99א "עראו  .הדי�
הערות והארות בעניי� אשיות המרק התרבותי והרוחני של "מנח אלו� : התייחס לסוגיה זו במאמרו

גישה קרובה לזו של השופט ). 2000 (121 ב  משפטשערי" סוגיית המתות חסד בפרשת לובצקי: חברתנו
יפו 	א"עיריית ת'  נביבס 528/96) א"מחוזי ת(פ "הראו  .טלג בפסקי די� של בית המשפט המחוזי

) 1(ד"מ התשס"פ, מרכז גריאטרי" ארבל"'  נפלוני 603/05) א"מחוזי ת(פ "ה; )3.4.1997, פורס בנבו(
865 )2004 .( 

 ,RONALD DWORKIN, LIFE’S DOMINION: AN ARGUMENT ABOUT ABORTIONראו לטיעו� דומה   58
EUTHANASIA AND INDIVIDUAL FREEDOM (1993) . בדיו� על טיעו� מעי� זה נית� למצוא ג

פילוסופיות פמיניסטיות טוענות שפורנוגרפיה משפיעה על עיצוב דמות האישה בחברה . פורנוגרפיה
 ,Helen Longinoראו לדיו� . וסוברות שיש לאסור זאת איסור גור� בשל הפגיעה בדמות האישה

Pornography, Oppression, and Freedom: A Closer Look, in TAKE BACK THE NIGHT: WOMEN 

ON PORNOGRAPHY (Laura Lederer ed., 1980); CATHARINE MACKINNON, FEMINISM 

UNMODIFIED: DISCOURSES ON LIFE AND LAW (1987); Anne W. Eaton, A Sensible Antiporn 
Feminism, 117 ETHICS 674 (2007). 

" חירות האד"לבי� ) האובייקטיבי" (כבוד האד"ו� החוק כמתח בי� מתח זה משתק� בלש  59
 ).הסובייקטיבי(
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 שבמרבית היא הסיבה לכ� 60.תחומי המשפט הרבדי� השוני� אינ� סותרי� זה את זה

 כבוד האד� ערכי את סותרותהמקרי� בחירותיו הסובייקטיביות של האד� אינ� 

ולכ� כיבוד האד� כסובייקט וכפועל מוסרי כולל בתוכו ג� את היותו , האובייקטיביי�

   61.אובייקט

 האד� שבה�עוסק במקרי� , מעצ� הגדרתו, המשפט הפלילי.  במשפט הפליליכ� לא

ובכ� הוא פוגע ברובד של כבוד האד� , בוחר לפעול בניגוד לערכי� החברתיי� המוגני�

בי� , תגובת החברה בהלי� הפלילי באה לשמור,  כפי שהדגשתי למעלה62.האובייקטיבי

,  של קדושת החיי�על כבודו של האד� האובייקטיבי ולעצב את האתוס החברתי, היתר

נפגע ,  במקו� שאד� נפגע63. כל אד� הוא בעל זכויות בסיסיות שאסור שייפגעושלפיו

  64. מנת לתקנו יש להעניש את הפוגעעלו, האתוס החברתי

 בתחומי קדושת החיי�  העיקרו� שלאת מדגיש של כבוד האד� האובייקטיבי הער�

 את המעצב  חוקתיקרו�יכעה  נית� לגזור ממנו את עקרו� האשמולא , הפלילימשפטה

 אשמה המידתלכ� .  סביב אשמתו הסובייקטיבית של הנאש� בלבדהמשפט הפלילי

 �וה 65, הדוקטרינה הפלילית בלבדלפי ותנקבע בהלי� הפלילי שהורשע מי שלוהענישה 

 הפנימיי� של הדי� הפלילי י� הרציונלבה�ש במקרי�.  האשמהעקרו�  ידיעל ות מוגבל�אינ

 על להג� שתכלית� זמ� כל,  האשמה הסובייקטיביתמידתמ רבהלת אחריות מובילי� להט

 החוקתי של כבוד ער� האת  סותרזה אי�,  החיי�קדושת עלכבוד האד� האובייקטיבי ו

כמו ג� מהער� של כבוד האד� ,  האד� הסובייקטיביכבוד של מהער�, בניגוד לכ�. האד�

 את דיני העונשי� על פי המעצב חוקתי רו�קי לגזור את עקרו� האשמה כענית�, מוסרי פועלכ

 
60  המאפשרת לבית המשפט לבחו� כל מקרה , יש שרואי ער� בהותרת העמימות סביב מושג כבוד האד

 הזכות – האד� כבודברק ראו . חייבתלגופו בלא להעדי� את אחד הערכי החוקתיי העדפה גורפת ומ
יש , דמנג. 5ש "ראו ג בהפניות המובאות לעיל בה; 259–258' בעמ, 5ש "לעיל ה, ובנותיההחוקתית 

שהדגישו כי דווקא בשל השפעתו הרחבה של המונח וכוחו לעצב את המערכת המשפטית יש חשיבות 
 Isaiah Berlin, Two Concepts of Liberty, in FOUR ESSAYS ON LIBERTYראו  .גדרה מדויקת שלובה

118 (1969) ;Rao ,דורפמ�;13ש "לעיל ה, סטטמ�ראו בהקשר הישראלי . 192' בעמ, 15ש "לעיל ה  ,
  .111' בעמ, 13ש "לעיל ה

 של ותכיבוד החיר, ג במקרה זה". הפלות"דוגמה פרדיגמטית נוספת לסתירה בי� שני הרבדי היא   61
על ביקורת שיפוטית בתחו ההפלות של בית . הסובייקט בא במחיר פגיעה בכבוד האד האובייקטיבי

  .67' בעמ, 10ש "לעיל ה, Gur-Arye & Weigendראו פט החוקתי בגרמניה המש
62  Raoעצמו  ואילו את כבוד האד החברתי,  מגדירה את כבוד האד האינטרינזי ככבוד השיי� לאד

“Communitarian Dignity” ות של החברה התבניות הסוציולוגילפי שמוכתב ככבוד . בי� שני מושגי
לדעתי . 226' בעמ, 15ש "לעיל ה, Raoראו . אלה היא מציגה מתח הדומה במהותו לזה שאני מציג כא�

  .יש קושי להגדיר את כבוד האד האינטרינזי במנותק לחלוטי� מתפיסות חברתיות
אשר מתייחס ה� לכבודו של הנאש , הדואליות של כבוד האד במשפט הפלילי, אריה וויגנד	לדעת גור  63

מונעת מבתי המשפט לערו� ביקורת שיפוטית ,  הפוטנציאלייעבירהוה� לכבוד של האזרחי ונפגעי ה
 . 79, 65' בעמ, 10ש "לעיל ה, Gur-Arye & Weigendראו . בתחו הפלילי

64   כ� מסבירי הורנל וקרמניצר מדוע פגיעה בכבוד האד בתחומי המשפט הפלילי נבחנת במדדי
 ,Hörnle & Kremnitzerראו  .אובייקטיביי של החברה ולא על פי תחושתו הסובייקטיבית של הנפגע

Human Dignity as a Protected Interest ,148' בעמ, 7ש "לעיל ה. 
 ההצדקה החוקתית של ההסדר הפלילי נבחנת רק ,)8ש "לעיל ה (סילגדוכפי שאראה להל� בדיו� בעניי�   65

 .לפי פסקת ההגבלה
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 שבה� מקרי� יתכנוי, על פי עקרו� האשמה.  הסובייקטיבית של הנאש� בלבדאשמתומידת 

 תגבילאול� מידת אשמתו הפחותה , כבוד האד� האובייקטיבי ייפגע ממעשיו של הנאש�

 בי� הרצו�  מתחלהיווצר עלול זאת בעקבות 66. לייחס לונית� יהיה שהפלילית אחריותאת ה

 את מי שמעשיו הובילו לפגיעה  פי זהעל לשמור על כבוד האד� האובייקטיבי ולהעניש

בערכי� החברתיי� המוגני� לבי� התחשבות בנאש� הסובייקטיבי אשר בנסיבות המקרה 

 במאמר הוא שייבחנו לדוגמאות המשות� 67. חלקית בלבדלהיות יכולההקונקרטי אשמתו 

 המוסריות טואיציותוד הנפשי הנדרש בחוק העונשי� לבי� האינשמתעורר בה� מתח בי� היס

 מתקיי� היסוד הנפשי המקרי�בכל . בנוגע למידת האשמה הסובייקטיבית של הנאש�

ע� זאת בכל הדוגמאות הללו בחינת .  להרשיע את הנאש�נית� לכאורהו, הנדרש על פי הדי�

 של הנאש� בביצוע חלקות  הכוללת א–האשמה רק דר� הפריזמה של אשמה סובייקטיבית 

 היא חלקית אשמתו מובילה למסקנה כי – תוצאותיה אחריותו האישית למידת אתהעבירה ו

 רק על פי שיקולי� שה� חיצוניי� לאשמה תכ�י הרשעה במקרי� אלה ת68.בלבד

 הוא ג� , החוקתי של כבוד האד�ער� הבי�בי� הדי� הפוזיטיבי ל, מתח זה. סובייקטיבית

   .ני�וקתיות במקרי� הנדוהפתח לטענות ח

 העונשי� ני להעיר שג� בלא חוק היסוד עקרונות המשפט הפלילי ודיאבקש זה בהקשר

 הנאש� שבובמקרה , כ� לדוגמה. כלל  פלילית על מי שאי� לו אשמהאחריות להטילאוסרי� 

 אחריות פלילית סותרת את עקרונות הבסיס של דיני הטלת, כלל  פליליתמחשבה על באינו

אול� השאלה א� עקרו� . ובכ� לא חל כל שינוי בעקבות חקיקת חוק היסוד, שי� עצמ�העונ

 שבה� על עיצוב הדוקטרינה העונשית במקרי� להשפיע יכולה חוקתי יקרו�האשמה הוא ע

 מידת האחריות העונשית שנית� להטיל על יומתעוררת השאלה מה, קיימת אשמה חלקית

הנגזר " קדושת החיי�" על עקרו� ובראש�, ספי� על ערכי� חברתיי� נולהג� כדיהנאש� 

 
יכה לשנות את אופייה הגנה עצמית צר, לפי הער� החוקתי של כבוד האד הסובייקטיבי, Dubberלדעת   66

 הוא בי� המתח Dubberיש לציי� שאצל ). 554' בעמ, 15ש "לעיל ה, Dubberראו (מהגנה לזכות טבועה 
 .ואילו אני מציע לראות את המתח בתו� המישור החוקתי, הדוקטרינה הפלילית לדוקטרינה החוקתית

 בדברי הצוות שהוק לבחינת עבירת ההמתה בחוק העונשי�פער זה מוצג ג  67 . העקרונות המנחי
 – אד יהיחס המיוחד לער� חיי אד וקדושת חי. 1: "שמוצגי בראשית הדוח מעמתי בי� שני ערכי

 דירוג –הנגזר מער� כבוד האד ,  עקרו� האשמה2. על האיסורי לשק� את החשיבות של הערכי הללו
" אשמתו שלפיו לא תוטל אחריות פלילית על אד מעבר למידת, ה ייעשה לפי עקרו� האשמהעבירות ההמת

המתח בי� ). tinyurl.com/y5nzhvrw )2011 (4 ח הוועדה"דוהצוות לבחינת יסודות עבירות ההמתה (
לעיל , "הרפורמה המוצעת לעבירות ההמתה"אריה 	גורראו  .הערכי הוביל לסטיות מעקרו� האשמה

 . 546' בעמ, 15ש "לעיל ה, Dubberראו , לתיאור מעט דומה של מתח זה. 20–19, 16' בעמ, 44ש "ה
בא לידי ) ההול אשמה סובייקטיבית(המתח בי� היסוד הנפשי הפוזטיבי לבי� היסוד הנפשי הנורמטיבי   68

, פורס בנבו (מדינת ישראל'  נטמטאווי 6026/11פ "ע(ארז 	 של השופטת ברקהביטוי יפה בפסק דינ
) 4)(א(300הד� באפשרות להרשיע אד בעבירת הרצח לפי סעי� , ))טמטאוויפ "ע: להל�) (24.8.2015

בירת הרצח ג  שלפיו במקרה של המתה כדי להבטיח הימלטות מעונש נית� להרשיע בע– עונשי�לחוק ה
ומגיעה למסקנה כי , השופטת דנה ביסוד הנפשי הנדרש לפי סעי� זה. בלא יסוד נפשי של כוונה תחילה

היא , אול מייד בסמו�). 46' פס, ש" (המקובל בעבירת ההריגה, דורש יסוד נפשי של פזיזות: "הוא
יציות המוסריות שלנו התוצאה סותרת את האינטוא, טוענת כי א� שמתקיי היסוד הנפשי הפוזטיבי

שכול , אי� לזלזל במעשי המתוארי בדוגמאות אלה: "בנוגע למידת האשמה שיש להטיל על הנאש
 בדוגמאות אלה ה אשמיהא הנ, אול. מי יותר ומי פחות, הביאו לתוצאה קטלנית וכול חמורי

  ).48–47' פס, ש" (?רוצחי
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 להל� אראה בהרחבה שמתח זה בא לידי 69.מהער� החוקתי של כבוד האד� האובייקטיבי

 שאטע� וכפי, ביטוי בפסקי די� רבי� של בית המשפט העליו� אשר עוסקי� בעקרו� האשמה

 חוקתי רו�קי להסתייג מהכנסת עקרו� האשמה כעפטשמתח זה הוביל את בית המ, בהמש�

   .לגבולות המשפט הפלילי

מתח בי� כבוד האד� הסובייקטיבי לכבוד האד� כפועל מוסרי סביב עקרו�   .5

  האשמה

 הסובייקטיבי והאד� כפועל מוסרי –שני הערכי� החוקתיי� של כבוד האד� ,  שציינתיכפי

ה  עקרו� האשמאת מה� לגזור נית�ו,  לסובייקטיביזציה של המשפט הפלילימובילי� –

 של קטיביזציהסובייל  משמעויות נפרדותי שתלהיות יכולות להדגיש כי ישע� זאת . החוקתי

 אחריות עונשית על הנאש� יש המטילכי במרכז ההלי� הפלילי ,  האחת:המשפט הפלילי

כפי שנגזר מהער� החוקתי של כבוד , להציב את הסובייקט ולא ערכי� חברתיי� מופשטי�

זה יש זהות בי� הער� החוקתי של כבוד האד� הסובייקטיבי במוב� . האד� האובייקטיבי

 אשמה לפי גבולות האשמה רק את קובעי� ושניה� , מוסריפועל האד� ככבוד של ער�ל

 שיש להביא בחשבו� את מצבו והיא נוספת משמעות שתהיה אפשראול� . אישית

גדרה זו סביב ה. הסובייקטיבי של הנאש� כחלק מבחינת האש� שיש לו במעשה העבירה

 אליוש "סובייקט" את ה אחד אחרתכלהמגדירי� ,  בי� שני הערכי� החוקתיי�מתח נוצר

 ולהוביל מוסרי נפעלכ את האד� לתאר יכול ובייקטיביכבוד האד� הס.  חוק היסודמכוו�

 כשיקול להקלה במידת כלכלי�החברתיבמעמדו החברתי ובמצבו , להכרה בתנאי חייו

  מגביל את ההתחשבות במצבומוסרי פועלכבוד האד� כ ואילו, האשמה המוסרית שלו

 על להתגבר יכול שחר� מצבו הסובייקטיבי  מוסריפועלבאד� הסובייקטיבי ומחייב לראות 

 מתח בי� שני הערכי�  להיווצרעלול לכ�.  בחירהומתו�חולשותיו ולפעול באופ� אוטונומי 

 .ה�מ עקרו� האשמה החוקתי הנגזר  שלגבולותיוהחוקתיי� סביב 

השפעתו של חוק היסוד על זכויות החשוד והנאש� ודחייה של   .ב
  עקרו� האשמה כעיקרו� חוקתי

 האד� והמתחי� ביניה� אפנה כעת כבוד החוקתי של ער� להפרשניות החלופות הצגת לאחר

כפי .  ביטוי� במשפט הישראלי הפוזיטיביאת מוצאותלניתוח האופ� שבו פרשנויות אלה 

י העשורי� שלאחר חקיקת חוק היסוד התחוללה מהפכה בתחו� בשנ,  זהפרק באראהש

 ער� לאאול� בית המשפט , הפרוצדורלי ובמעמד� של החשוד והנאש��המשפט הפלילי

 קרו�יע לראות בעקרו� האשמה וסירב המשפט הפלילי המהותי קונסטיטוציונליזציה של

קיקת חוק היסוד  בעקבות חהנאש� של של החשוד ו שהשינוי שחל במעמד�כיוו�. חוקתי

 יוקדש הפרקועיקר , בקיצור הדיו� יובא, נדו� רבות בפסקי די� ובספרות המשפטית בישראל

 לתאר את מגמת השינוי אפנה ג בחלק. להשפעת חוק היסוד על המשפט הפלילי המהותי

 
 . 40ש "לעיל ה, קנאיראו  לעקרונות החוקתיי י�שליחס שבי� מידת העונש על פי דיני העונ  69
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 קרו�י האשמה כעעקרו� הוכר בהש,  בפסיקה הישראלית בעשור האחרו�לזהותשנית� 

  . חוקתי

  מאינטרס ציבורי לעבר זכויות הנאש: והפרוצדורה הפליליתהכבוד   .1

 סוגיות כמהכבוד האד� וחירותו התעוררו בבית המשפט העליו� : יסוד�חוק לחקיקת סמו�

 �ניתוח פסקי די. זה יסוד חוק בי� שבי� סדרי הדי� של המשפט הפלילי ותפרהעוסקות בקו ה

 לשלו� האינטרסהאיזו� שבי�  על נקודת הייתה השפעתו של החוק עיקראלה מלמד ש

  . והנאש�הציבורי לבי� הגנה על זכויות החשוד 

 מתמיד בי� האינטרס לשלו� הציבור לבי� שמירה על במתח מתאפיי� לילי הפהמשפט

 לכל אד� חוקתיות הוא הענקת הגנה זכויות בהכרהאספקט מרכזי ביותר ב. זכויות הפרט

 יסוד זכויות הענקת.  מהגנה זולהיפגע עלולי� המדינה או הציבור שבואד� ג� במקו� 

, בזכויותיו פגיעה סבירותה של הלבחינת הבלעדית דה המיכיחידת היחיד האד� את מגדירה

 וו�כי.  נפגעות זכויות אד�שבו מקרה בכל ואינדיווידואליתובשל כ� מחייבת בחינה פרטנית 

 שעלול היחיד דהחשו הוא להג� על הרוב מפני הפלילית הפרוצדורהשתפקיד מרכזי של 

 דת את נקוה הגנה חוקתית משנכבעלות היחיד החשוד זכויותיו של גדרתה,  בשלומולפגוע

 פעלה נוסחת היסודבערב חקיקת חוק ,  שעולה מפסקי הדי�כפי. האיזו� של המשפט הפלילי

 משקל דומיננטי יבלווזכויות החשוד והנאש� לא ק, האיזו� לטובת האינטרס הציבורי

ובתי המשפט החלו ,  ואילו לאחר חקיקת החוק חל שינוי בנקודת האיזו�,בעיצוב ההלי�

 זה נבע מהדגשת העיקרו� החוקתי שינוי.  על פני האינטרס הציבורייה�לתת עדיפות לזכויות

 הוא בעל זכויות יסוד שהפרת� צריכה להיעשות – וכ� ג� החשוד והנאש� – כל אד� שלפיו

   70.י� בלבד החוקתימבחני� הלפי במשורהבזהירות ו

 או חשוד. בשינוי נקודת האיזו� בתחו� המעצרי�, לדוגמה,  ביטוידי זה בא לישינוי

ריאלית מהווה �מבחינה הסתברותית, הג� שמשפטו טר� הסתיי�, נאש� בעבירה פלילית

 הג� שמשפט� טר� נאשמי� לעצור מאפשרבשל כ� החוק הפלילי . סכנה לשלו� הציבור

ג� , ד העדי� בית המשפט להג� על שלו� הציבור בכל מקרה חקיקת חוק היסוערב. הוכרע

 בסדרה של פסקי די� שניתנו אול� 71. לחירותוהנאש� החשוד פגיעה בזכויות שלבמחיר 

 
70   היסוד 	התפתחויות בזכויות: די� פלילי ודיני ראיות	סדר"אריאל בנדור ראו על שינוי זה בישראל ובעול

צבי 	ריאל רוז�א (481 ו" תשנ– השנה של המשפט בישראל ספר" של האד במשפט הפלילי הדיוני
 האיזו� שבי� זכויות הנאש לבי� – יהמהפכה החוקתית במשפט הפליל"עדנה ארבל ; )1997, עור�

ש "לעיל ה, Gur-Arye & Weigend ;)2003, אהר� ברק עור� (255 חלק ב  שמגרספר" זכויות קורבנותיו
 . 64' בעמ, 10

' תיקו� מס( לתיקו� חוק סדר הדי� הפלילי דבמעצר עד תו ההליכי ככלי הרתעתי רווח מאוד עהשימוש   71
המשפט המחוזי 	היק� מעצר עד תו ההליכי בבית"קנת מ� ראו לדיו� . 1988–ח"התשמ, )9

א יש , התגלעה מחלוקת פרשנית בי� השופטי, לאחר התיקו�). 1987 (517 יב  משפטעיוני" אביב	בתל
הנשיא ברק דגל בגישה המאפשרת מעצר רק על סמ� סוג .  בחינה קונקרטית את מסוכנות הנאשלבחו�

ראו ). 1991 (813–812, 807) 4(ד מה"פ ,ב� אייב גולדי�'  ישראל נמדינת 3717/91פ "בשראו  .העבירה
לו ואי). 1991 (78) 1(ד לז"פ, מולכו'  ישראל נמדינת 1044/82פ "ג את עמדתו של השופט ב� בבש

מדינת '  נאביד� 5700/91פ "בשראו  .השופט אלו� סבר כי יש לערו� בחינה קונקרטית של הנאש
 ). 1992 (677) 1(ד מו"פ, ישראל
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 השינוי שחל את המשפט העליו� סמו� לחקיקת חוק היסוד הדגיש בית המשפט בבית

 ג� החשוד והנאש� �לפיכ 72. האד�בני זכויות יסוד לכל הוענקו שבגדרו, ובעקבות חקיקת

 ת פסקמבחני לפי להיעשות רק יכולה פגיעה בה אשר זכות חוקתית לחירות כבעלי הוכרו

  . ההגבלה

 באו לידי ביטוי רק בזכות החוקתית לא ונאשמי� החוקתיות של חשודי� הזכויות

 לאב� דר� בזכויות החשוד שהפ� ,יששכרובבעניי� . לחירות אלא ג� בזכות להלי� הוג�

המסגרת  73. ד� בית המשפט בזכות ההיוועצות בעור� די�,במשפט הישראליוהנאש� 

הסעי� קובע .  לפקודת הראיות12 נדונה השאלה היא פרשנותו של סעי� בהשהנורמטיבית 

 היתה חפשית שההודיה "נוכחכי הודיה של נאש� במעשיו תהא קבילה רק א� בית המשפט 

, י סעי� זה כולל שתי תכליות נפרדות כהודגש ביניש הנשיאהבפסק דינה של ". ומרצו�

 את החשוד להוביל יכול שימוש בכוח שכ�,  על בירור האמת העובדתיתמירה היא שהאחת

 על שלמות גופו ונפשו של שמירה אגב,  שמירה על טוהר ההלי�היא השנייה ; שוואאתלהוד

ובעת  בהמש� פסק הדי� ק74.כמו ג� על אוטונומיית הרצו� וחופש הבחירה שלו, החשוד

 המשפט בשתי בתי הכירו ביניש כי חר� העובדה שג� טר� חקיקת חוק היסוד נשיאהה

 פסילת ראיות  פי זהעל. תכליתו הדומיננטית של הסעי� הייתה בירור האמת, התכליות

 בעקבות אול�. שנגבו שלא כדי� נעשתה רק כאשר התגלה חשש לפגיעה בער� האמת

 במדינה רח כש� שכל אז75.� הוג� מעמד עצמאי של הליתחקיקת חוק היסוד מקבלת התכלי

,  החפות ולהזדמנות שווה לשכנע בטענותיולחזקת הוא זוכה שבוזכאי להלי� משפטי הוג� 

משמעות הדבר היא שאי� . כ� ג� החשוד והנאש� ה� בעלי זכות חוקתית להלי� הוג�

טרס  לקד� את גילוי האמת ואת האינשעשוילהשתמש באמצעי� פוגעניי� בכל מקרה 

 מגבלה חוקתית על ילחוק היסוד מט. ידתיי�וג� אלה צריכי� להיות מוגבלי� ומ, הציבורי

 את לפסול יכולהופגיעה בזכויות החשוד , תפקודו של המשפט הפלילי בגילוי האמת

  . הראיות מלשמש בתחומי המשפט הפלילי

 במישור  די� אלה מלמדי� כי חוק היסוד עיג� את זכויותיה� של החשוד והנאש�פסקי

 זכויות יסוד שאי� אד� כש� שלכל . לשינוי בנורמות הנוהגות בהלי� הפליליוהובילהחוקתי 

 זכויות חוקתיות נאש� ג� לחשוד ולהוענקוכ� , לפגוע בה� אלא במסגרת פסקת ההגבלה

בניגוד לגישה שרווחה ערב חקיקת ,  זאתבעקבות. כגו� הזכות לחירות והזכות למשפט הוג�

, הציבור הגנה על לש� האינטרס הציבורי מצדיק פגיעה בזכויות פיהשל, חוק היסוד

 הפרת� חוק היסוד לתוק� זכו החשוד והנאש� בזכויות יסוד חדשות אשר תבעקבות כניס

  .  נפגע האינטרס הציבורישבו ג� במקו� – ההגבלה פסקת לפימתאפשרת רק 

  

  

 
מדינת '  נגנימאת 537/95פ "בש; )1992 (338) 3(ד מו"פ, מדינת ישראל'  נסוויסה 2169/92פ "בשראו   72

ד "פ,  מדינת ישראל'  ניוס�  1741/99פ "ע; 2ש "הלעיל , גנימאתפ "דנ; )1995 (355) 3(ד מט"פ, ישראל
 ).1999 (767, 750) 4(נג

 ).2006 (461) 1(ד סא"פ ,התובע הצבאי'  ניששכרוב 5121/98פ "ע  73
74    .ביניש) כתוארה אז( לפסק דינה של השופטת 30' פס, ש
75   . 47–46' פס, ש
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  הדחייה של עקרו� האשמ: כבוד האד� והמשפט הפלילי המהותי  .2

 אחריות הטלת כי המשפט הפלילי מלומדי מחלק חקיקת חוק היסוד הדגישו בעקבות

 עקרו� האשמה ולא על עקרונות אחרי� כגו� הרתעה על רק תעונשית צריכה להיות מבוסס

 גישה זו הובילה בי� היתר לקריאה לבטל את סעיפי החוק של אחריות קפידה 76.ויעילות

 של הוא הנפשי היסוד שבה� במקרי�העונשית  לרכ� את האחריות 77;שבחוק העונשי�

 להימנע משימוש במבח� האד� 78;לקבוע מבח� סובייקטיבי לרשלנות; רשלנות בלבד

 המוסרית האחריות של ועוד שינויי� המדגישי� את המרכזיות 79;הסביר במשפט הפלילי

 יש ,קרמניצר'  במילותיו של פרופ80.הסובייקטיבית כאב� הבוח� הבלעדית בהלי� הפלילי

 אשמתו של העושה קובעת את הס� העליו� מידת "שלפיולאמ� לדיני העונשי� את העיקרו� 

 אושר אשר, חוקה של היסודיי�מהתיקוני� ,  לחוק העונשי�39תיקו� , ואכ� 81".לענישתו

 רבי� ברוח חוק היסוד המחזקי� את תיקוני�מכיל בתוכו ,  חוק היסודלחקיקת מיכותבס

 יתנו זאת בחינה של פסקי הדי� של בית המשפט העליו� שנר�ח 82. האשמה האישיתעקרו�

 של בשני� שלאחר חקיקת חוק היסוד מגלה כי בית המשפט נמנע מלהרחיב את השפעתו

 עקרו� האשמה אתוכחלק מכ� דחה ,  על תחומי המשפט הפלילי המהותיחוק היסוד

 
 . 44ש "הביות המופיעות לעיל ראו בהפנ  76
הוכנסו כמה שינויי לסעיפי החוק , שנכנס לתוקפו סמו� לחקיקת חוק היסוד,  לחוק העונשי�39בתיקו�   77

 וכי א הנאש, כי אי� מדובר על חזקה חלוטה) ב(22בי� היתר נקבע בסעי� . העוסקי באחריות קפידה
כי לא נית� להטיל עונש ) ג(22כ� נקבע בסעי� . לא נית� להרשיעו, עשה כל שנית� כדי למנוע את העבירה

ראו  .אריה סוברי כי הסעי� החדש עדיי� פוגע בעקרו� האשמה	פרוש וגור. מאסר בגי� עבירות אלה
מיו , 2098וק הצעות ח (1992–ב"התשנ, ) וחלק כללידמיחלק מק(הצעת חוק העונשי� "אריה 	מרי גור
קרמניצר ראו תגובה לביקורת ל. 97' בעמ, 44ש "לעיל ה, פרוש; )1995 (32, 9 כד משפטי�)" 6.1.1992

 –לטת לעבירות של �תקנת ציבור� אריה �אחריות מוח	ראו ג מרי גור. 44ש "לעיל ה, "עקרו� האשמה"
 �אהר�  (241  לשמעו� אגרנטגבורותקריאה להוצאתה מהמשפט הפלילי ולהעברתה אל המשפט המנהלי

 ).1987, עורכי' ברק ואח
78   , 71 כד משפטי�יסוד עובדתי או שניה ג יחד� ,  יסוד נפשי–מרדכי קרמניצר �על הרשלנות בפלילי

94) 1994.( 
בעניי� זה ראו ג יור שחר �האד הסביר והמשפט . 44ש "לעיל ה, "ות מעקרו� האשמהסטי"אריה 	גור  79

 � ). התש�� (78 לט הפרקליטהפלילי
ש "לעיל ה, פרוש( הפלילית לתכליות חברתיות שהפרוש סבור שיש לאפשר במקרי אחדי שימוש בעני  80

אריה 	גור(אריה סוברת שיש להעדי� כלי מנהליי ולא פליליי 	גור, בניגוד לכ�). 107–106' בעמ, 44
' בעמ, 44ש "לעיל ה, "שמהעקרו� הא"ראו ג קרמניצר ). 44ש "לעיל ה, "סטיות מעקרו� האשמה"

113–115. 
81   .111' בעמ, ש
  בפלילי�מגמות"  חמש שני לחקיקתו– לחוק העונשי� 39תיקו� "מרדכי קרמניצר ; 109' בעמ, שראו   82

 2005–1995 לחוק העונשי� בפסיקה בישראל 39 תיקו� הטמעתגיל עשת ; )2001, אלי לדרמ� עור� (55
, 5 לט  משפטעיוני"  על מקומו של האד במרכז–לשי את האד במרכז "ארז 	דפנה ברק; )2011 (28
 המובאות לעיל בהפניותראו , ביקורת על עקרו� האשמה בתיקו� החוק ותגובה לביקורת). 2016 (33
נטע� כי התיקו� , שיוצג בהרחבה להל�, )8ש "לעיל ה (סילגדויש לציי� כי בעניי� . 80ש "הבו 77ש "הב

 כמה חוק העונשי� איני עוסק כלל בשאלה עד. 84–84ש "ראו את הדיו� סביב ה(מפר את חוק היסוד 
 אלא בשאלה א בית המשפט אימ� את – שבו עסקו המאמרי הללו –מעוצב סביב עקרו� האשמה 

 לחוק העונשי� השפיע על פסיקת בתי 39לדיו� בשאלה עד כמה תיקו� . עקרו� האשמה כעיקרו� חוקתי
  ).ש(ראו בספרו של עשת , המשפט בישראל
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 את הוראות יו פעל חוקתי שיש לעצב על פיו את הדי� הפלילי המהותי ולפרש קרו�יכע

 זו מהדהדת במיוחד על רקע פסקי הדי� החוקתיי� שעסקו בשינויי� שחלו עובדה 83.החוק

  .  חוק היסודבעקבות של החשוד והנאש� מעמד�ב

  הרשעה בלא אשמה מלאה : פרשת סילגדו  )א(

 מפסקי הדי� הראשוני� שעסקו בשאלת התחולה של המשפט החוקתי על המשפט אחד

 שלושה אנשי� שתכננו הרקע לפסק הדי� הוא שוד מזוי� 84.לגדוסי עניי� ואהפלילי ה

 מהשותפי� בעבירת השוד בשניי� אחד ירה,  המקוריהתכנו� לפי ושלא, במהלכוש

 הסדר הלפיהיורה הואש� בעבירת הרצח . מהנוכחי� בחנות וגר� למותו של אחד מה�

 � אתעבירת הרצח  להרשיע בהמאפשר, לחוק העונשי�) 3)(א(300החקיקתי המופיע בסעי

 במזיד למותו של אד� תו� ביצוע עבירה או תו� הכנות לביצועה או כדי להקל גור�"מי ש

 זה ד� בית המשפט היא א� נית� להרשיע בעבירת רצח לפי סעי� שבה השאלה". על ביצועה

). רצח( בצוותא בעבירה הנוספת בצעשנקבע שהוא אינו מ) שוד(ג� שות� לעבירה העיקרית 

לחוק ) 1)(א(א34 סעי� המשפטית המאפשרת את ההרשעה מבוססת על ייהצהקונסטרוק

 מאפשר להרשיע שות� לעבירה בעבירה נוספת שביצע שותפו ג� א� לא זהסעי� . העונשי�

אד� מ� ,  בנסיבות העני�כאשר",  תוכנית משותפת והוא לא צפה את ביצוע העבירהיתההי

הסעי� מאפשר להרשיע אד� , למעשה. "היישוב יכול היה להיות מודע לאפשרות עשייתה

 לצפות את יכול היה שאד� מ� היישוב משו�בעבירה בלא יסוד נפשי סובייקטיבי רק 

 לחוק העונשי� ולאחר כניסת חוק 39 קו� שהסעי� חוקק כחלק מתיוו�כי. התפתחות הדברי�

�המשפט וכי על בית , נטע� בפני בית המשפט כי הוא נתו� לביקורת שיפוטית, היסוד לתוק

  . על פי המבחני� החוקתיי�וקפולבחו� את ת

 ו על חירותהכי כל הגבל, הראשונה:  הדי� קבע הנשיא ברק שתי קביעות עקרוניותבפסק

 פוגעת – ג� אלה שנעשות במסגרת חוק העונשי� כחלק מהענישה הפלילית –של אד� 

שסעי� , השנייה;  לעמוד במבחני פסקת ההגבלההבזכויות היסוד החוקתיות וצריכ

 כמה בידי הגלומה בעבירה המבוצעת הסכנה בשלעומד במבחני פסקת ההגבלה ) 1)(א(א34

 זה במאמר 85.פסק הדי� זכה לתהודה רבה ולביקורת בקרב חוקרי המשפט בישראל. אנשי�

 עקרו� את דחיית  שדר� זו משקפתולטעו�,  טענת ההגנהנדחתה בהש בדר�אבקש להתרכז 

כ� אציג את פסק דינו של הנשיא ברק ואעמוד על מה שיש  לש� . חוקתיקרו�יהאשמה כע

  . מנו שנעדר ממהובעיקר על , בו

 
 Kent Roach, The Primacy of Liberty and Proportionality, Not Human Dignity, Whenראו   83

Subjecting Criminal Law to Constitutional Control, 44 ISR. LAW. REV. 91, 92 (2011). 
 .8ש "לעיל ה, סילגדועניי�   84
פט הפלילי המהותי בעקבות פסק הדי� בפרשת על המש' המהפכה החוקתית'השפעת "אריה 	מרי גור  85

ברק מדינה וסיליה פסברג , איל זמיר (325 בעשייתו השיפוטית של אהר� ברק עיוני� –  ברקספר" סילגדו
; ")על המשפט הפלילי המהותי' המהפכה החוקתית'השפעת "אריה 	גור: להל�) (1999, עורכי

Gur-Arye & Weigend ,10ש "לעיל ה ;Gur-Arye, Human Dignity of ‘Offenders’ ,10ש "לעיל ה; 
 משפט" עבירות פליליות וזכויות חוקתיות"רוזנברג 	אריאל בנדור והדר דנציג; 34ש "לעיל ה, לביא

 ).2015 (325 יז וממשל
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בפתח .  יש להכריעשבה החוקתית הדילמה מוצגת שבה לעמוד על הדר� אבקש ראשית

ובעיקר , הצגת הדילמה. פסק הדי� מוצג טיעו� המערערי� שהורשעו בעבירת הרצח

  : כלשונ� יובאו ולכ� הדברי� להמש� חשובות,  לעקרו� האשמההתייחסותה

כבוד האד� וחירותו מעג� בחובו את העיקרו� כי : יסוד� הינה כי חוקהטענה

פי �על. אי� להטיל אחריות פלילית על אד� מעבר למידת אשמתו שלו

לחוק מטילה על אד� אחריות פלילית בגי� ) 1)(א(א34הוראת סעי� , הטענה

בו לא היסוד העובדתי שבעבירה עבירה שונה או נוספת א� שאי� מתקיימי� 

) 1)(א(א34שהוראת סעי� , מכא�. השונה או הנוספת ולא היסוד הנפשי שבה

  86.והיא בטלה, לחוק פוגעת שלא כדי� בהוראות חוק היסוד

  :וקובע, המערערי�את טענת , לכאורה,  הצגת הטיעו� מקבל הנשיא ברקלאחר

ד� בעבירה  של אעתו המאפשר הרש–א לחוק 34 שהוראת סעי� ודאי

 לפיה שכבוד האד� וחירותו: יסוד�  פוגעת בהוראת חוק–שעונשה הוא מאסר 

  87).5סעי� (אי� נוטלי� את חירותו של אד� ואי� מגבילי� אותה במאסר 

�מניתוח זהיר של דבריו עולה , מערערי� כי הוא מקבל את דברי ה שישתמעשאפשר א

 שחוק האד� וטענו בכבודעה  הדגישו את הפגיאשר המערערי� את טיעו� ממירשהוא 

 העובדה שלפיו,  לטיעו� במישור שונה לחלוטי�88,היסוד מחייב אימו� של עקרו� האשמה

 לאחר הקביעה מייד. החירות הגבלת חוקתית בשל זכות עונש מאסר פוגעת בשמוטל עצמה

 ההגבלה הוא  פסקתני לעמוד במבחוצריכה חוק היסוד הוראותכי כל הטלת מאסר פוגעת ב

 כי הטלת אחריות פלילית על אד� בהיעדר מחשבה – בלא לפסוק בדבר – ג� אניח" :בעק

 89". יסוד נפשי של רשלנות או מודעות בכוח פוגעת בכבוד האד��ו תו� קיא� ...] [פלילית

 לפער בי� טיעונ� המקורי של המערערי� ודעדברי� אלה מלמדי� כי הנשיא ברק היה מ

.  לדעתו להבדל זה אי� חשיבות לתוצאה של פסק הדי�א�, אותו הוא בחר להציג שבהלדר� 

הוא ,  הוא מנתח בפסק הדי�שאותו לטיעו� המערערי� מטיעו� להצדיק את המעבר כדי

 האשמה מידת מרבהכי ג� הטלת אחריות , תתיאורטי,  להניחמוכ� הוא כי ואומרמקדי� 

 כיוו�, ריע בשאלה זו להכנזקקהוא אינו ,  לדבריואול�. הסובייקטיבית פוגעת בכבוד האד�

  . לחירות החוקתית בזכות פגיעה של פסק הדי� קיימת ג� בנסיבותש

 
 . לפסק דינו של הנשיא ברק9' פס, 8ש "לעיל ה, סילגדועניי�   86
87   . 12' פס, ש
 הנשיא ל לפסק דינו ש11' פס, ש(טענת המערערי בנוגע לפגיעה בכבוד האד מנוסחת בבהירות   88

פלילית מעבר למידת אשמתו נטע� בפנינו כי מכבוד האד נגזר כי אי� להטיל על אד אחריות ): "ברק
כי מכבוד האד נגזר כי אי� להטביע על אד ,  נטע�– ובהתייחס למקרה שלפנינו –נוס� על כ� . שלו

וכל שנית� לייחס לו הוא רשלנות בכ� [...] א לא נתקיימה בו מחשבה פלילית , של רוצח' אות קי�'
נטע� כי מצב דברי זה פוגע ).  לחוק)א(א34סעי� (' יכול היה להיות מודע לאפשרות עשייתה'שהוא 

 ".בכבוד האד
89   .  לפסק דינו של הנשיא ברק12' פס, ש
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 הקביעה ששניה� אמצעות ב שני הטיעוני�בי�  המעבראת לטשטש הניסיו� למרות

 90, ההגבלהפסקת לפי בחינהחוצי� את השלב הראשו� של הבחינה החוקתית ומחייבי� 

הסיבה לכ� נעוצה במישורי הביקורת השוני� . המעבר משלי� דרמטית על המש� פסק הדי�

, כפי שהדגיש הנשיא ברק עצמו. שעשוי בית המשפט להפעיל במסגרת הבחינה החוקתית

 היאאלא , אישורו של חוק או והבחינה החוקתית לא נועדה רק להכרעה בדבר פסילת

 קביעתו של 91. החוקתיי�העקרונות לפירלוונטית לשאלת הפרשנות הראויה של החוק 

 הפטר,  חוק המטיל עונש מאסר צרי� לעבור את מבחני פסקת ההגבלהשכלהנשיא ברק 

,  האשמהעקרו� לפי) 1)(א(א34 בשאלה מהו היק� הפרשנות הראוי של סעי� מלדו�אותו 

   92.ובכ� לערו� קונסטיטוציונליזציה של המשפט הפלילי

�מושפעת ,  של פסק הדי�עיקרו שהיא, ג� הבחינה של פסקת ההגבלה,  כ�על נוס

 החוקתי כפי שהוא המתח . בוח� בית המשפטשאותו מהגדרת המתח החוקתי ניכרת במידה

 בעבירתנטע� בפי העותרי� מוביל לשאלה א� בנסיבות העניי� ראוי להרשיע את הנאש� 

 המתח החוקתי בדר�, בניגוד לכ�.  את העבירההתוא� שלא היה לו כל יסוד נפשי א�הרצח 

ציגו מוביל לבחו� את השאלה א� בנסיבות העניי� ראוי להטיל על  בחר הנשיא ברק להשבה

  החוקתיתשהבחינה ומכא�,  לשאלה זו היא פשוטה למדיהתשובה.  מאסרעונשהנאש� 

 השאלה א� ראוי להטיל במקרה זה עונש במסגרת 93.משמעית�וחדבפסק הדי� היא קצרה 

  :וותא בצעבירות שלמאסר מופנה הזרקור לצור� בהרתעה מפני ביצוע 

 יצועכיוו� שהב, ידי חבורה יוצר מצב מסוכ� במיוחד� עבירה עלביצוע

 בשל ]... [חמור יותר, המשות� מאפשר ביצוע עבירות בהיק� גדול יותר

ידי חבורה עבריינית הצור� בהגנה על � עלעבירהסיכו� רב זה הטמו� בביצוע 

�, אינטרס הציבור והקורבנות הפוטנציאליי� מפני ביצוע משות

  94.הוא הכרחי, תפתחויותיו האפשריותוה

 מענה לשאלה הכללית א� ראוי להטיל עונש מאסר על מי שמבצע עבירות נותנת זו תשובה

 המשפטית הספציפית המטילה אחריות ייה היא אינה בוחנת את הקונסטרוקצאול�, בצוותא

מ�  ברק מאהנשיא היה אילו 95.פלילית עונשית של רצח בלא היסוד הנפשי המתאי� לכ�

 שחורגת חוק היסוד מטיל מגבלה חוקתית על הרשעה שלפיו, המערערי�את טיעונ� של 

 המשפטית יההיה עליו לבחו� את הקונסטרוקצי, ממידת האשמה הסובייקטיבית של הנאש�

 סביב סילגדו עניי� העקרוני שהתעורר בדיו� המלבד.  האשמהעקרו� לפי הסעי� ולפרשו של

 וחייב לעמוד חוקתית פגיעה הואמסגרת הלי� פלילי  מאסר המוטל בעונשהשאלה א� 

 
עיקרו , אכ�: "ובסמו� הוא קובע, בפתח פסק הדי� מציג ברק את שלושת השלבי של הבחינה החוקתית  90

 ).12' פס, ש" (שעניינו פיסקת ההגבלה, של הערעור שלפנינו מצוי בשלב השני
 .144' בעמ, 7ש "לעיל ה, Hörnle & Kremnitzer, Human Dignity as a Protected Interestראו   91
שבו היא סייגה את תחולתו של , )68ש "לעיל ה (טמטאוויפ "ארז בע	כ� לדוגמה עשתה השופטת ברק  92

  .2.פרק ג	בתתראו דיו� להל� . לחוק העונשי� לאור עקרונות חוקתיי) 4)(א(300עי� ס
יש שראו בניתוח החוקתי הרזה בפסק הדי� עדות לחולשה של הגישה שלפיה המשפט הפלילי כולו סותר   93

 .85ש " הלעיל ,רוזנברג	בנדור ודנציגראו  .את המשפט החוקתי וצרי� לצלוח את פסקת ההגבלה
 . לפסק דינו של הנשיא ברק13' פס, 8ש "לעיל ה, סילגדועניי�   94
 .96' בעמ, 44ש "לעיל ה, פרושראו   95
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 למשפט מהכנסה הרתיעה של בית המשפט אתפסק הדי� משק� , במבחני פסקת ההגבלה

.  מחדש את הדי� הפלילי המהותילפרשהמחייב   חוקתייקרו� את עקרו� האשמה כעליהפלי

  .  אציג כעתשאותו, ביטו� באה לידי ביטוי ג� בעניי� זו מגמה

   96 הרשעה על סמ� מבח� אובייקטיבי במשפט הפלילי :פ ביטו�"דנ  )ב(

 בי� בחינה סובייקטיבית של הנאש� המתמקדת ביסוד מתח נוצר שבה מרכזית נוספת סוגיה

היא הגדרת הקנטור , הנפשי של העושה למבח� אובייקטיבי המשק� עקרונות חברתיי�

יבית מהו המודל הראוי  הנורמטבשאלה זה במאמר עוסק איני כי אדגיש. בעבירת הרצח

 אלא רק 97,המחוקק את את אנשי המשפט הפלילי ושמעסיקהשאלה , לנוסחת הקנטור

  .  בעניי�יתנובניתוח חוקתי של פסקי הדי� שנ

�לחוק העונשי� קובע תנאי ס� מקדימי� להרשעה בעבירת רצח בכוונה ) א(301 סעי

 בכוונה שהמיתכמי "� נית� לראות ממית אד, על פי ההגדרה המופיעה בסעי�. תחילה

אחד ". בלי שקדמה התגרות בתכו� למעשה, והמיתו בד� קר, תחילה א� החליט להמיתו

 � כתגובה תה לא נעששההמתה בכוונה תחילה מחייב לקבוע ברצח להרשעהמתנאי הס

 פיועל , "העדר קנטור "תנאי זו מכונה דרישה 98.ה להתגרות של המנוח בתכו� לטניתספונ

 שבו במקרה 99".כוונה תחילה" חלק מהגדרת היסוד הנפשי של אהי, הפסיקה הישראלית

 בעבירת רצח אלא לכל היותר יעקדמה למעשה ההמתה התגרות של המנוח לא נית� להרש

מבח� :  מבחני� לדרישת הקנטורשני יש לאור� השני� נקבע כי 100.בעבירת הריגה

 המבח�שט אגרנט  השופקבע אברה� בפרשת 101. מבח� אובייקטיביולצידוסובייקטיבי 

  פי זהעל.  בי� הקנטור למעשה ההמתהיבתי הסהאובייקטיבי הוא כלי נוס� לבחינת הקשר

 וכ� 102, שלא יהיה שיהוי בי� מעשה הקנטור למעשה ההמתההדרישה  כי בפסק הדי�נקבע

 את המבח� תואמי�ג� דרישת היחס הסביר בי� מעשה הקנטור למעשה ההמתה 

 
 ). ביטו�פ"דנ: להל�) (2006 (646) 3(ד סא"פ, ראלמדינת יש'  נביטו� 1042/04פ "דנ  96
 ).2014 (159 מד משפטי�" נוסחת הקנטור"ראו בהרחבה אוהד גורדו�   97
ראו לדוגמה . הכנה והיעדר קנטור, החלטה להמית: זהו אחד משלושה תנאי שיש להוכיח, לפי הפסיקה  98

 ). 1991 (705) 3(ד מה"פ, מדינת ישראל'  ניחזקאל 624/89פ "ע
'  נרבינובי� 339/84פ "ע; )1970 (567, 561) 1(ד כד"פ, מדינת ישראל'  נאברה� 396/69פ "עראו   99

רצח בכוונה "אהרו� אנקר ראו  .בספרות יש ג גישות אחרות). 1985 (253) 4(ד לט"פ, מדינת ישראל
 של נקודת המוצא. איני עוסק במאמר זה בנוסחת הקנטור הראויה). 1976 (478 ו משפטי�" תחילה

ניתוח זה אפשרי כיוו� שכ� קבע . הניתוח כא� היא שתנאי הקנטור הוא חלק מהגדרת יסוד הכוונה תחילה
היה הדבר משפיע על , אילו היה נקבע שתנאי הקנטור הוא הגנה חלקית. ביטו�בית המשפט בפרשת 

 ראוי  זה היה המבח� האובייקטיבי במהותו מבח� נורמטיבי לש הקביעה אהשכ� במקר, הניתוח
על היסוד של היעדר קנטור "מרדכי קרמניצר וליאת לבנו� ראו לדיו� . להעניק הגנה במקרה של קנטור

 557, 547  דיויד וינרספר" מדינת ישראל'  ביטו� נ1042/04פ "בעקבות דנ' כוונה תחילה'בהגדרת ה
)2009.(  

. יא משקפת את חומרת המעשהשא� ה, נטע�, ובמוב� זה, העונש על עבירת ההריגה הוא עד עשרי שנה  100
 לפסק דינו של הנשיא 52' פס, 96ש "לעיל ה, ביטו�פ "דנ; 30' בעמ, 99ש "לעיל ה, קרמינצר ולבנו�ראו 

 . ברק) 'בדימ(
 היוע� 46/54פ "עראו  .בדעה כי יש להחיל רק מבח� סובייקטיביהשופט זילברג היה היחיד שהחזיק   101

 ).1955(  לפסק דינו של השופט זילברג16' פס, 393ד ט "פ ,סגל' המשפטי לממשלת ישראל נ
 .581' בעמ, 99ש "לעיל ה,  אברה�עניי�  102
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 למעשה קנטורה בי� סיבתי לקביעה כי קיי� קשר ורמי�ת  אלהמבחני� 103.האובייקטיבי

   104."חולשת הטבע האנושי "מתו� נעשה המעשהוכי , ההמתה

 ע� זאת ברבות הזמ� 105. אלה צעדו א� יתר השופטי� במש� השני�ות הגדרבעקבות

 נוס� והפ� להיות כלי לבחינה נורמטיבית של השאלה א� ממד  האובייקטיביהמבח� קיבל

 מעשה ההמתה יאבד ירע אשבה� כי בנסיבות –במונחי� חברתיי� ערכיי�  –ראוי להכיר 

  106.אד� את יכולת הריסו� העצמי ויפעל בלא שיקול דעת

,  על כ�יתר.  היסוד הנפשי של הנאש�לבחינת אובייקטיביי� מדדי� זו מכניסה הגדרה

 אי� שבנסיבות המקרה עובדתי כממצא עהיא חוסמת את הדר� בפני בית המשפט לקבו

. נורמטיביי��וזאת רק בשל שיקולי� חברתיי�,  היסוד הנפשי הנדרש לעבירת הרצחמתקיי�

 יש שלפיה� הפלילי המשפט של היסוד עקרונות את סותרהמבח� האובייקטיבי , במוב� זה

 מתח זה הוזכר לא אחת 107. בלבדת אשמה סובייקטיבילפי, לבחו� את מעשה העבירה לגופו

  : יו�בפסקי די� של בית המשפט העל

 העיונית הנמתחת על המבח� האובייקטיבי מצביעה על הסתירה הביקורת

הפנימית הטמונה בקביעה כי אד� אשר קונטר באופ� סובייקטיבי וביצע 

מעשה המתה תו� אובד� שליטה עצמית עדיי� יכול להיחשב רוצח בכוונה 

 א� כי בפועל לא נתקיי�, תחילה א� לא נתקיי� לגביו המבח� האובייקטיבי

יסוד נפשי של כוונה תחילה כנדרש לצור� הרשעה , לאמיתו של דבר, בו

  108.ברצח

נית� למצוא , המציג את מבח� הקינטור האובייקטיבי כחריג לדיני העונשי�, מזה חרי� תיאור

  :וברא�'אצל השופט ג

 זה מתקיי� תהלי� של אובייקטיביזציה של האחריות הפלילית במוב�

והוא , שהוא תהלי� ייחודי לעבירה זו, תחילההאישית בעבירת הרצח בכוונה 

המאפיינת את השיטה , האישית�חריג לתפיסת האחריות הסובייקטיבית

   109.העונשית המקובלת

 
103   .582' בעמ, ש
 ללא המבח� האובייקטיבי לא נית� להבחי� בי� רצח סתמי לרצח שהוא תוצאה של ,לדעת השופט אגרנט  104

 ).580' בעמ, ש(התגרות 
מדינת '  נאליאבייב 759/97פ "ע; )1989 (718) 3(ד מג"פ, מדינת ישראל'  נדרור 322/87פ "עראו   105

). 1999 (422 )1(ד נג"פ, מדינת ישראל' חס� נ	אבו 3112/94פ "ע; )2001 (459) 3(ד נה"פ, ישראל
במרבית המקרי נקבע כי אי� צור� להכריע בשאלת הקנטור האובייקטיבי כאשר לא הוכח קנטור 

 .סובייקטיבי
פ "ובע; )1988 (390, 383) 3(ד מב"פ, גנדי'  ישראל נמדינת 402/87פ "פסק דינו של הנשיא שמגר בע  106

 ).1982 (263, 253) 2(ד לו"פ, מדינת ישראל' טוב נ	סימ� 686/80
 . 557' בעמ, 99ש "לעיל ה, קרמניצר ולבנו�  107
 .473' בעמ, 105ש "לעיל ה, אליאבייבעניי�   108
 .)ביטו�פ "ע: להל�) (2004 (460, 448) 2(ד נח"פ, מדינת ישראל'  נביטו� 2325/02פ "ע  109
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� הקשיי� הדוקטרינריי� והביקורת שהושמעה נגד האימו� של המבח� האובייקטיבי חר

: כפולה היא שניתנה לכ� בפסיקה ההצדקה 110.דבק בית המשפט לאור� השני� בקיומו

 חברתיי� לאחריות הפרט על �בית המשפט נע� את הדבר באיזו� שבי� ערכי, ראשית

 בערכי� חברתיי� ובקדושת עו� בהותרת המבח� האובייקטיבי נהשיקול כי בהדגישו, מעשיו

 בחקיקה ייעשה לא ראוי שהשינוי במדרג עבירות ההמתה כי נטע�,  על זהנוס� 111.אד�חיי 

  112.החקיקה הראשיתשיפוטית אלא בשינוי של 

 להשפיע יכול היסוד חוק היה כיצד וא� הצדקות אלה חשיבות רבה בבואנו לבחו� לשתי

, ראשית: בשני מובני�,  המבח� האובייקטיביעל ובעיקר,  קנטוריעדר עיצוב התנאי של העל

אחד השינויי� המרכזיי� שבאו בעקבות המהפכה החוקתית הוא שינוי נקודת האיזו� בי� 

משפטי שהוביל את בית המשפט � התאורטיהרקעזהו . רט לאינטרסי� החברתיי� הפויותזכ

 נשללה האפשרות להחזיק שבגינו –לקבוע נורמות חדשות באסור ובמותר בהלי� הפלילי 

.  זכויות הנאש�הפרת אגבונפסלו ראיות קבילות שנתקבלו , נאשמי� במעצר לש� הרתעה

 אלה יחדרו א� לעיצוב עקרונות שמצופה היה, הפליליתא� כ� נעשה בגדרי הפרוצדורה 

 המשפט לא יאפשר הרשעתו של אד� בעבירה שאינה בית כיו, הדוקטרינה העונשית עצמה

הטענה כי , שנית. הולמת את מידת אשמתו הסובייקטיבית רק בשל הגנה על ערכי� חברתיי�

נסדקת ,  אחרי�בהקשרי�א� שיש בה טע� , שינוי מעי� זה צרי� להיעשות על ידי המחוקק

 החוקתי היא בכוחו של בית פטמהותו של המש.  החוקתימשפט הכניסה לתחו� הבשער

כפי .  החקיקתי לוקה בחסר בהקשר זהשההסדר במקרההמשפט להג� על זכויות האד� ג� 

חוקי של חוקי היסוד מעניק לגיטימציה לפרשנות �מעמד� העל, גנימאתשנקבע בעניי� 

 נקודות אלה שתי בשל 113.ד� חר� סעי� שמירת הדיני�מחודשת של החוק ברוח זכויות הא

 המשפט מחדש את הפרשנות המוצעת בית יבח� בעקבות חקיקת חוק היסוד כי מצופההיה 

בעניי� , ואכ�.  לפרשנות ההולמת את ערכיו של חוק היסודיפותלעבירות ההמתה ויית� עד

לבחו� מחדש את  יש היסוד כאשר נטע� בפני הנשיא ברק כי בעקבות חוק 114,אזואלוס

הוא הזכיר את הביקורת הנוקבת אשר ,  קנטוריעדרקיומו של המבח� האובייקטיבי כתנאי לה

  : לשקול את ביטולו של המבח�יש תוא� קבע כי עקרוני, מושמעת על המבח� האובייקטיבי

מבח� , בדר� שיפוטית, כיצד זה נית� להכניס,  וחוזרי� ושואלי�שואלי�

. שכל כולה סובייקטיבית, מחשבה הפליליתאובייקטיבי לגדריה של ה

 – אפילו מכירי� במבח� אובייקטיבי –א� אי� זה ראוי , מוסיפי� ותוהי�

להכיר במידה מסוימת של סובייקטיביזציה של המבח� תו� התחשבות 
 

חשוב להדגיש שמדובר על חריגה מעקרונות המשפט הפלילי ולא על קביעה של נורמה פלילית מחמירה   110
 משתמש בנאש כאמצעי לש העברת מסרי י האובייקטיבהמבח� .המשקפת פגיעה בערכי חברתיי

 Kremnitzer & Hörnle, Human Dignity and the; 151' בעמ, 40ש " לעיל ה, קנאיראו. חברתיי
Principle of Culpability ,שמחמירה בענישה חקיקה בשונה מ,זאת .122–121' בעמ, 12ש "לעיל ה 

 . 71, 66' בעמ, 10ש "לעיל ה, Gur-Arye & Weigendראו  .ומשקפת בכ� ערכי חברתיי המוגני
) 3(ד לב"פ, מדינת ישראל'  נתומא 553/77פ "ראו ג ע. 474' בעמ, 105ש "לעיל ה, אליאבייבעניי�   111

 ).1978 (627, 623) 1(ד לב"פ, מדינת ישראל'  נרינגלשטיי� 101/77פ "ע; )1978 (154, 141
 ).1997 (612, 597) 2(ד נא" פמדינת ישראל'  נמליסה 2534/93פ "ע  112
  .2ש "לעיל ה, גנימאתפ "דנ  113
 ).1996 (573) 2(ד נ"פ, מדינת ישראל'  נאזואלוס 3071/92פ "ע  114
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מוכ� אני לעיי� בהלכה , כשלעצמי...]  [בנתוני� האישיי� של הנאש�

שינוי כה , ע� זאת.  או א� ביטולותו� צמצו� המבח� האובייקטיבי, הקיימת

מ� הראוי לו שייעשה רק במקרה המתאי� , מרחיק לכת בהלכה הפסוקה

   115.לכ�

ועל כ� יש לדחות את השאלה ,  אינו מתקיי�הסובייקטיבי המבח� כי נקבע זה במקרה

 מאוחר שני� כמהאול� .  תהיה התנגשות בי� שני המבחני�שבו,  מתאי�למקרה תהעקרוני

 – כממצא ראייתי פוזיטיבי –  בית המשפט קבעשבונדו� מקרה  ,ביטו�פ "בע, יותר

וחר� זאת הרשיע את הנאש� ברצח בשל ,  היסוד הסובייקטיבי של הקנטורשמתקיי�

שכתב , וברא�' השופט ג116. האובייקטיביהמבח� מתקיי� לא המקרה בנסיבותהקביעה כי 

 את המבח� האובייקטיבי על תירלהועמד על מורכבות העניי� ונימק מדוע יש , את דעת הרוב

 לחוק יצמדותה:  שני הצידוקי� שהוזכרו לאור� השני� בפסיקהעל בדבריוהוא חזר . כנו

 דמותו של האד� מ� עיצוב "אגב והעדפת הערכי� החברתיי� הקיימתולפרשנותו בהלכה 

בי  לציי� כי בפסק די� זה לא נדונה השאלה החוקתית א� המבח� האובייקטייש 117".הישוב

 למבח� נוס� אשר יוחד דיו�אול� על פסק די� זה התקיי� . היסודהול� את חוק 

   118.האובייקטיבי

 האובייקטיבי אינו צודק המבח�" בדיו� הנוס� כללה בי� היתר את הטענה כי העתירה

וכי זניחת המבח� האובייקטיבי ,  שבמשפט הפלילי' האשמהעקרו�'ואינו תוא� את 

כבוד האד� : דיסו�ושל חוק,  לחוק העונשי�39קו� מתחייבת מהעקרונות של תי

 הזדמנות זו פתחה לכאורה את השער בפני הנשיא ברק לפרוע את השטר 119".וחירותו

 ה ולהעניק לעקרו� האשמהיסוד חוק ערכילהחדיר למשפט הפלילי את , אזואלסמפרשת 

ק הדי� אול� ניתוח פס.  של המשפט הפלילימהקונסטיטוציונליזציהמעמד חוקתי כחלק 

  גישה שמרניתמ�מלמד כי דווקא במקרה זה העדי� הנשיא ברק להיתלות בלשו� החוק ולא

  .  את ההלכה על כנהשהותירה

 האובייקטיבי המבח� כיבחלקו הראשו� מוסבר :  לשני חלקי� עיקריי�מחולק הדי� פסק

י  השנבחלקו 120;אינו פרי יצירתה של ההלכה השיפוטית אלא נעו� בלשו� חוק העונשי�

 מוזכרי� זהבחלק . בוח� הנשיא ברק את מהותו וערכו הנורמטיבי של המבח� האובייקטיבי

 הורדת הר� של אחריות פלילית –האחד הוא קדושת חיי האד� : שני שיקולי� מרכזיי�

 החלת – השני הוא עקרו� השוויו� בפני החוק 121; הרצח מבטאת זילות בחיי אד�עבירתב

   122.ת סטנדרטי� שוני� ופוגעת בשוויו� יוצרלבדהמבח� הסובייקטיבי ב

 
115   .579' בעמ, ש
 .109ש "לעיל ה, ביטו�פ "ע  116
117   . וברא�' לפסק דינו של השופט ג15' פס, ש
 . ברק) 'בדימ( דינו של הנשיא לפסק 7' פס ,96ש "לעיל ה, ביטו�פ "דנ  118
119   .9' פס, ש
120   .45' פס, ש
121   . 59, 53' פס, ש
122  , ש(בהצגת תכליתו של המבח� האובייקטיבי , ערכי אלה מוזכרי ג בפתח הדיו�. 53 ,37' פס, ש

מופיע ג שיקול של שמירה , לצד שני שיקולי מרכזיי אלה החוזרי כמה פעמי בפסק הדי�). 36' פס
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 קוראוכחלק מכ� ,  במדרג עבירות ההמתהיקתי בשינוי חקהצור� מוזכר בפסק די� זה ג�

,  סבור כי המבח� האובייקטיביהנני":  ריכו� של המבח� האובייקטיבילשקולהנשיא ברק 

 של יביי�ואשר אינו מתחשב בנתוני� סובייקט, כפי שהתפתח בישראל מאז פרשת סגל

:  להיעשות על ידי המחוקקלדעתו  אול� שינויי� אלה צריכי�123".הוא קיצוני מדי, הממית

   124". הוא שהדבר ייעשה על ידי המחוקקיהנני סבור כי ראו,  לא מעטהתלבטות הלאחר"

 קרו�י משקפת את דחיית עקרו� האשמה כעביטו� פרשת ג�, סילגדו עניי�כמו , לסיכו�

 עקרו� האשמה כעקרו� ימו� דחה בית המשפט את אשבגינ�בות  הסילהל� אעמוד על. חוקתי

 האד� בחוק כבוד החוקתי של לער� שהוענקה הדבר נעו� בפרשנות כי ואסבירחוקתי 

  . היסוד

  כבוד האד� והפרוצדורה הפלילית מול כבוד האד� והדי� המהותי: מסקנות  .3

 המשפט עלהיסוד  המשפט בהשפעתו של חוק בית ד� שבה� לחלק את פסקי הדי� נית�

 החוקתי של זכויות במעמד� ות הפליליבפרוצדורההאחת עוסקת :  קבוצותלשתיהפלילי 

 ובהשפעת חוק היסוד על הפלילי המשפט ליבתואילו השנייה עוסקת ב, החשוד והנאש�

 הדגישבכל הנוגע לזכויות החשוד והנאש� , כפי שעולה מניתוח פסקי הדי�. דיני העונשי�

 בתחו� ואילו, יבותו של חוק היסוד ואת השפעתו על ההלי� הפלילי המשפט את חשבית

 יקרו� מלאמ� את עקרו� האשמה כענזהר ובהשפעתו המשפט בית המעיט העונשי� דיני

לחוק העונשי� העוסק בביצוע ) 1)(א(א34 לסעי� מחודשת פרשנות נדחתה לפיכ�. חוקתי

 פרשנות נדחתהו, סילגדו בעניי� שות� בעבירות שבוצעו בצוותא בידיעבירה נוספת 

 �  . ביטו� בעניי� את המבח� האובייקטיבי המרככת) א(301מחודשת של סעי

 מהשוואת שתי הקבוצות היא מה הביא את בית המשפט לתת משקל כה העולה השאלה

רב לחוק היסוד בתחומי הפרוצדורה הפלילית ולצמצ� את השפעתו בתחומי המשפט 

 המאפיי� את המשפט הפלילי בי� שבמתחיע היא הטענה שאבקש להצ. הפלילי המהותי

 האד� האובייקטיבי על כבוד ער� את המשפט בית ביכרהרבדי� השוני� של כבוד האד� 

 . את הטענהאבהיר.  חוקתייקרו� האחרי� במחיר של דחיית עקרו� האשמה כעהערכי�פני 
אש�  מדגישה את עצ� ההכרה בכ� שג� לחשוד ולנ הראשונה של פסקי הדי�הקבוצה

 נקבעו זכויות החשוד והנאש� רק מתו�  החוקתיתהמהפכהטר� . יש זכויות חוקתיות

 בית המשפט כי זכויותיה� הדגיש חקיקת חוק היסוד לאחר א�,  הסטטוטוריי�ההסדרי�

 אשמת� נקבעה כי טר� היא זו קביעה  שלמרכזית משמעות 125. מעמד חוקתימקבלות

 126. לחירות זהה לזו של יתר האזרחי�וזכות� ,עומדת לה� חזקת החפות, רמעבר לספק סבי

 
ושת  קדשלאלא הוא בבואה , שיקול זה אינו עומד בפני עצמו, לדעתי). 59' פס, ש(על ביטחו� הציבור 

 . כל פרשנות אחרת תהיה אינסטרומנטליזציה קיצונית שקשה לייחסה לנשיא ברק. החיי
123  מדינת '  נחלאילה 9906/04פ "על דברי אלה הגיבו השופטי ריבלי� ורובינשטיי� בע. 68' פס, ש

 ).13.12.2007, פורס בנבו (ישראל
 .ברק) 'בדימ( לפסק דינו של הנשיא 68' פס, 96ש "לעיל ה, ביטו�פ "דנ  124
 .22' בעמ, 14ש "לעיל ה, "הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט"ברק   125
 RONALD DWORKIN, A MATTER OF PRINCIPLE 72 (1985); Laurence H. Tribe, Trial byראו   126

Mathematics: Precision and Ritual in the Legal Process, 84 HARV. L. REV. 1329, 1372 
(1971); ALEX STEIN, FOUNDATIONS OF EVIDENCE LAW 172 (2005). לדיו� �דורו� מנשה ראו  נוס
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לחזקת החפות ולהלי� ,  כי ג� מי שנחשד בעבירות החמורות ביותר זכאי לחירותהקביעה

 בהפרת חשוד בהלי� הפלילי הנאש�.  האד�כבוד את הממד האובייקטיבי של משקפת, הוג�

 את שלו� מעדי�ה,  הציבוריהאינטרס ולכ� , ובפגיעה בשלו� הציבורהקוד החברתי הבסיסי

 המשפט הדגיש בית . ג� בלא משפטחירותו את להגביל יכול,  הפרטויותהציבור על פני זכ

  חוקתיות מלאותזכויות ,הנאשמי� אחרו�ל ג�ובכלל� ,  לכל בני האד�העניק היסוד חוקש

 פגיעה.  בלא משפט הוג� נית� להגביל את חירות�לא ולכ�, שהאינטרס הציבורי נסוג מפניה�

ולכ� סדרי הדי� הפליליי� ,  רק במסגרת פסקת ההגבלהיתכ�ות החשוד והנאש� תבזכוי

 את נקודת האיזו� משנה היסוד שחוק נקבע לפיכ�.  במבחני פסקת ההגבלהמודחייבי� לע

בי� השמירה על כבוד החשוד והנאש� לבי� האינטרס הציבורי ומטיל מגבלות על ההלי� 

  . קת החוק שלא היו קיימות ערב חקייתכ�יהפלילי ש

 בדי� הפלילי המהותי בפסקי הדי� שינוי חולל באי� אנו לבחו� א� חוק היסוד כאשר

 קיבל לא סילגדובעניי� . אנו מגלי� כי התשובה היא בשלילה, המסווגי� בקבוצה השנייה

 הסובייקטיבית האשמה מידת מהחורגת הרשעה לפיהש ,המערערי� טענת את ברק הנשיא

 של הנאש� ירותווייחד את פסק הדי� לשאלה א� הגבלת ח , פגיעה בכבוד האד�היא

השולל בחינה חוקתית של סעי� האישו� ,  זהמהל�. במקרה זה היא פגיעה בזכותו לחירות

 להטיל אשמה מסיבות ומאפשר המוסרית של הנאש� למעשה העבירה אחריות הלפי

האד� משק� לדעתי את הער� החוקתי של כבוד , חיצוניות לאשמה הסובייקטיבית

כבוד האד� האובייקטיבי מדגיש את ,  א של המאמרבחלקכפי שהדגשתי . האובייקטיבי

והוא אינו רגיש , תוצאת העבירה והפגיעה בערכ� של חיי האד� ולא את חומרת המעשה

 כפופה למשטר דיני  המיוחסת לנאש� מידת האשמה127.לסוג האישו� המוטל על הנאש�

והמבח� ,  סובייקטיביתאשמה מלבדי� נוספי� העונשי� בלבד המאפשרי� לשקול אלמנט

 חירותו של הנאש� עומדת במבחני פסקת החוקתי מצטמצ� לשאלה א� הגבלת

 הער� של כבוד האד� הסובייקטיבי מוביל לעיגו� של עקרו� אימו�  זאתלעומת 128.ההגבלה

 האחריות האישית של מידת לפי חוקתי המעצב את הדי� העונשי המהותי קרו�יהאשמה כע

 של פסקת בחינה  פיעל ומאפשר ביקורת שיפוטית על פי קריטריו� זה ולא רק ,נאש�ה

   .ההגבלה

 הסובייקטיבית לכבוד האד� נות מלמד שבית המשפט דחה את הפרשביטו� עניי� ג�

 משני חלקי� רכבפסק הדי� מו, כפי שהראיתי למעלה. והעדי� את הרובד האובייקטיבי

והשני נועד ,  המבח� האובייקטיבי מעוג� בלשו� החוקהראשו� נועד להראות כי: מרכזיי�

 חשיבות רבה למבנה של פסק יש.  מבחינה נורמטיביתקטיבילהצדיק את המבח� האוביי

 נועדה להדגיש כי מידת האשמה החוקהקביעה כי המבח� האובייקטיבי נעו� בלשו� . הדי�

נושא זה . ני העונשי�המיוחסת לנאש� אינה שאלה חוקתית כי א� שאלה דוקטרינרית של די

 
לביטוי לעיקרו� חוקתי זה במשפט הישראלי ). 2017 (63 הספק הסביר במשפט הפלילי מהותואיל גרונר 

 ).1996 (142, 133) 2(ד נ"פ ,מדינת ישראל'  זאדה נ8087/95פ "בשאו ר
 ברק הצדיק את ההרשעה בעבירת הרצח לאור התוצאה הקשה של המעשה הנשיא, סילגדו בעניי� ואכ�  127

 ).  לפסק דינו16' פס, 8ש "לעיל ה, סילגדועניי� (והצור� בהרתעה 
ראו  . ושאלת המידתיותהגבלההנשיא ברק צפה כי עיקר הדיוני המשפטיי בעתיד יופנו כלפי פסקת ה  128

 .14' בעמ, 14ש "לעיל ה, "הקונסטיטוציונליזציה של מערכת המשפט"ברק 
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 חר� העמדה העניינית של הנשיא ברק כי יש מקו� שבו, שב ועולה ג� בסיומו של פסק הדי�

 צרי� לעשות הזאת מלאכה האת כי רהוא סב,  של המבח� האובייקטיבייולשקול שינוי באופ

כי אי� מדובר על שאלה חוקתית , פע� נוספת, מבהירה זו מסקנה.  המשפטביתהמחוקק ולא 

 כי א� על – � החוקתייערכי� הלפי המחייבת את בית המשפט לפרש את הנורמה מחדש –

  . שאלה דוקטרינרית

 א� המבח� האובייקטיבי השאלה נבחנת שבו,  העיקרי של פסק הדי�בחלקו,  על כ�יתר

 קדושת הנשיא ברק שני טיעוני� מרכזיי� שממוקדי� במציי�, רצוי מבחינה נורמטיבית

 קנטור את הטענה כי מבח� השלול אלה נועדו לטיעוני�. יו� בפני החוק השוובער�החיי� ו

 האד� כבוד של הפרשנות הסובייקטיבית לדחייה מבטאי�וה� ,  אינו חוקתיאובייקטיביה

מכוו� "  החיי�קדושת "המונח,  א של המאמרבחלקכפי שהדגשתי .  המשפט הפליליבגדרי

 במקו� להגיב החברהבה המוטלת על לרובד האובייקטיבי של כבוד האד� ובמיוחד לחו

 , נפגעו זכויות יסוד של אד� נסדק ער� קדושת החיי�בושמקו� .  הופרו זכויות יסודבוש

 של המשפט הפלילי להשיב את מעמדו של כבוד האד� תכליתו. וכבוד� של בני האד� נפגע

 האד�  מנקודת המבט של כבודלכ�.  עוד בעתידפגעוילמקומו ולהבטיח כי בני אד� לא י

 החורגת במידה  א�להענישוו  להרשיעונית�, כאשר אד� נאש� בפלילי�, האובייקטיבי

 , פגיעה נוספת בעתידעומנל את הרבי� ורתיע מנת להעל ממידת אשמתו הסובייקטיבית

 לכבוד האד� רלוונטי עקרו� השוויו� בפני החוק ג� .בכפו� למבחני פסקת ההגבלה

טיבי מדגיש את הממד האובייקטיבי של בני האד�  האד� האובייקכבוד. האובייקטיבי

במוב� זה העובדה שהנורמה הפלילית חלה על כל בני . ואדיש לרבדי� הסובייקטיביי�

 את הער� החוקתי של היטבמבטאת ,  ואינה משתנה מאד� אחד לאחרשווה במידההאד� 

 במבח� באמצעות נימוקי� אלה מסביר הנשיא ברק מדוע אי�. כבוד האד� האובייקטיבי

 שהוא מטיל אחריות פלילית במידה החורגת א� קשיי� חוקתיי� אובייקטיבי הקנטורה

   129. הסובייקטיבית של הנאש�האשמהממידת 

 בית המשפט את ביכר מדוע בתחומי המשפט הפלילי השאלה אנסה להשיב על כעת

 לכ� התשובה . הסובייקטיביהער� פני החוקתי של כבוד האד� האובייקטיבי על הער�

 בערכ� לפגיעה להוביל עלול של כבוד האד� הסובייקטיבי כי הער� בחששנעוצה לדעתי 

הער� של כבוד ,  שהדגשתי לעילכפי.  הפליליהמשפט של כוחו ת אולהגבילשל חיי האד� 

האד� האובייקטיבי אינו מכוו� רק לאד� ספציפי בחברה אלא לאתוס המבקש להשיא את 

כבוד האד� האובייקטיבי מדגיש את מקומו , במוב� זה. ערכ� של חיי האד� ולהג� עליה�

לעומת זאת .  מקומו של הפוגעמאת יותר – כולה המהדהד את הפגיעה בחברה –של הנפגע 

 את המשפט מגבילה,  את זכויותיו של הפוגעמדגישה של המשפט הפלילי סובייקטיביזיציה

 
 ורה עקרונות חוקתיי על הפרוצדג בארצות הברית נשמעה ביקורת העדפתו של בית המשפט להחיל  129

 הארט העוסק במהותו הנרי במאמר מפורס של. הפלילית ונמנע מלהחילה על המשפט הפלילי המהותי
 .Henry M. Hart, The Aims of the Criminal Law, 23 Lראו  .של המשפט הפלילי הוא מבקר מגמה זו

& CONTEMP. PROBS. 401, 431 (1958) . William J. Stuntz, Substance, Process, and the ראו ג
Civil-Criminal Line, 7 J. CONTEMP. LEGAL ISSUES 1, 1 (1996) . 
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לערכ� ,  סכנות אלה שתי130. האד� האובייקטיביכבוד של ער� לכאורה בופוגעת הפלילי

  . המשפט העליו�בית דינו של ימוזכרות בפסק,  אד� וליציבותו של המשפט הפליליישל חי

יה את ההתנגשות בי� ערכ� של ' הדגישה השופטת פרוקצאליאבייב בעניי� לדוגמה כ�

 של הסובייקטיביי� יסודות לת יש להתייחס בלעדישלפיו העונשי העיקרו�חיי האד� לבי� 

  : העבירה

 להג� על ער� קדושת חיי אד� הוביל את המשפט לסטות מהראיה הצור�

לצור� , המקובלת של האחריות הפלילית בממד סובייקטיבי בלבד ולהציב

מידה �ר� אובייקטיבי אשר ישמש אמת, הגשמת מטרה חברתית עליונה

  131.לשיקולי הקלה בקביעת סטנדרד ההתנהגות בעבירת הרצח

 הנשיא בידי די� ומתומצתת פסקי בכמהשפט הפלילי מוזכרת  של המיציבותו להסכנה ג� כ�

  :ביטו�ברק בעניי� 

את  הפכנו"קבוצות כי אז � כי אילו נתקבלה הטענה של התחשבות בתתנפסק

   132."ולמבולקההמשפט הפלילי במקומותינו לבוקה 

 החוקתי של הער� כי סיבות אלה הובילו את בית המשפט שלא לאמ� את להציע אבקש

.  חוקתייקרו� האשמה כעעקרו� את לדחות הפלילי והמשפט� הסובייקטיבי לגדרי כבוד האד

 את אמ� החל ליו� המשפט העלביתו,  האחרונה חל שינוי מגמהתקופהלהל� אראה כי ב

  .  חוקתייקרו�עקרו� האשמה כע

כניסתו של עקרו� האשמה כעיקרו� חוקתי למשפט הפלילי   .ג
  הישראלי 

,  חוקתי המעצב מחדש את הדי� העונשיקרו�י� האשמה כע המכיר בעקרו, המגמהשינוי

בכ� שהוא , האחד:  חשיבותו של פסק די� זה נעוצה בשני גורמי�133.פלוניאירע בעניי� 

 בכ� שהתקיי� בו דיו� ,השני; ממסגר את הדיו� בעקרו� האשמה בקונטקסט חוקתי מפורש

 פלוני עניי� ומתלע,  כ�134.נוס� בבית המשפט העליו� שהפ� את פסק הדי� המקורי

 פלוניפ "דנ,  חוקתיקרו�י את ההלכה הישנה הדוחה את עקרו� האשמה כעמשק�ש, הראשו�

 טמטאווי בעניי� אדו� פלוני בעניי� הדיו� לאחר.  את שינוי המגמהובישר  את המצבשינה

   135. דומהמגמה המבטא , בעקבותיושבא

 
 4436/02מ "עעראו  .זו אחת הסיבות שבית המשפט נמנע מביקורת שיפוטית על החקיקה הפלילית  130

 782) 3(ד נח"פ, המחלקה לרישוי עסקי�, עיריית חיפה' מועדו� חברי� נ,  מסעדה– הכדורי� תשעי�
, פורס בנבו( לפסק דינו של השופט הנדל 10' פס ,מדינת ישראל'  נגדבא� 7915/15פ "ע; )2004(

9.7.2017( ;Gur-Arye & Weigend ,73, 71' בעמ, 10ש "לעיל ה . 
 .יה' לפסק דינה של השופטת פרוקצ9' פס, 105ש "לעיל ה, אליאבייבעניי�   131
 .ברק) 'בדימ( לפסק דינו של הנשיא 32' פס, 96ש "לעיל ה, ביטו�פ "דנ  132
 ).פלוניפ "ע: להל�) (2013 (213) 1(ד סו"פ, מדינת ישראל'  נפלוני 9647/10פ "ע  133
 ). פלוניפ"דנ: להל�) (15.4.2015, פורס בנבו (מדינת ישראל'  נפלוני 404/13 פ"נד  134
 .66ש "לעיל ה, טמטאוויפ "ע  135
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� לער� החוקתי בי� הער� החוקתי המדגיש את קדושת החיי: עניי� פלוני  .1

  המדגיש את האוטונומיה של הסובייקט

  בית המשפט העליו� בשאלה א� נית� להרשיע משתת� במרו� מכוניותד� פלוני בעניי�

 נהרגו דוי לצשישב נוס�  שהשתת� במרו� ואד�נוס� ההרכב שנהג לאחר ההריגה בעבירת

 , נהרגושיושביו שליטה של הרכב בד�ובמקרה הנדו� התאונה נגרמה מא. במהל� התחרות

 א� היא שהתעוררההשאלה המשפטית .  בגרימתהישיר  לא היה שות�הנאש� הנהג ואילו

 א� שהוא לא היה צד במרו�נית� להרשיע את הנהג בעבירת ההריגה על עצ� השתתפותו 

זוכה הנהג מעבירת ההריגה והורשע  בפסק דינו של בית המשפט המחוזי בירושלי�. לתאונה

 136. לחוק העונשי�332חיי אנשי� במזיד בנתיב תחבורה המנויה בסעי�  סיכו�בעבירה של 

 קיבלה את ערעור המדינה וקבעה שיש  הראשונה של בית המשפט העליו�ערכאת הערעור

 די� זה התקיי� דיו� פסקעל .  לחוק298 המופיעה בסעי� הלהרשיע את הנהג בעבירת ההריג

� הערכאות בכל.  בעבירת ההריגהנהגה את  פסק הדי� ונקבע כי אי� להרשיענהפ� ובו, נוס

 היה לאשכ� אילו ,  המקרה מקיי� את דרישת הקשר הסיבתי העובדתיכי  הסכמההובעה

 למהירות כה גבוהה והתאונה לא מאי� המנוח היה לא –  משתת� בתחרותהנאש� נהגה

 לתאונהע� זאת העובדה שנהג הרכב שהועמד לדי� לא היה הגור� הישיר . הייתה נגרמת

שאלה זו עמדה בלב . טי המשפבתיי הסהקשר שאלת כבר בבית המשפט המחוזי את עוררה

   137. הוקדש ג� הדיו� הנוס�בלבד ה ול,המחלוקת בי� שופטי ההרכב שדנו בערעור

 לשאלה שהתעוררה בעניי� פלוני הדמיו� בי� השאלה שהתעוררה בעניי� על עמוד ליש

 הדיו� ילגדובעניי� ס(ות שנדונו בפסקי הדי�  א� השוני בקונסטרוקציות המשפטיעל .לגדויס

� הדיו� נסב על שאלת פלוני עניי� בואילו , לחוק העונשי�א34 נסב על חוקתיותו של סעי

בשני המקרי� בח� בית המשפט את האפשרות להטיל על אד� ) הקשר הסבתי המשפטי

 חלק ה הנוס� לא היהמעשהכאשר ,  פלילית למעשה נוס� שעשה שותפו לעבירהריותאח

 זו הסיבה שבשני פסקי הדי� התעורר דיו� חוקתי בעקרו� 138.מהגשמת התוכנית המשותפת

בחינה של דעת הרוב , ואכ�.  לדוקטרינה העונשיתהיסודהאשמה ובשאלת היחס שבי� חוק 

 מגלה דמיו� קונספטואלי בי� השיקולי� שהושמעו פלוניבערעור הפלילי הראשו� בעניי� 

 דינו על שני פסק ביסס הנשיא ברק את סילגדובעניי� . לגדויס ש� לאלה שהושמעו בעניי�

 בשל שלפיהוהשני קביעה נורמטיבית ,  בהרתעהוהצור� העבירה חומרתהאחד : אדני�

 
 ).22.5.2010, פורס בנבו (פלוני'  ישראל נמדינת 1035/08פ "ת  136
מבחני ערכיי ובשאלת המדיניות שאלת הקשר הסיבתי המשפטי היא שאלה פתוחה שתלויה ב  137

 ).  לפסק דינו של הנשיא גרוניס21' פס, 134ש "לעיל ה, פלוניפ "דנראו (המשפטית הראויה 
 השותפי לעבירה המקורית ואחד רת שודהעבירה המשותפת היתה עבי) 8ש "לעיל ה (סילגדובעניי�   138

 העבירה פלוניבעניי� , בדומה לכ�. ביצע בנוס� ג עבירת רצח בלא שהיתה לכ� כל תוכנית משותפת
באופ� אוטונומי ובלא תוכנית , והנהג הנוס� ביצע, המשותפת היתה קיו התחרות בנתיב תחבורה

בנוס� לעצ עבירת , והבחירה להאי�צורת הנהיגה (מעשה נוס� שתוצאתו הייתה המתה , משותפת
, נורמטיביתהאפשרות להרשיע במעשה שביצע האחר מבוססת על צפייה , בשני המקרי). התחרות

השופטת ארבל , פלונינציי� כי בעניי� . Y אשמה בגי� מעשה שבוצע על ידי Xשמטרתה להטיל על 
פ "ראו ע(ל מבצעי בצוותא הדגישה כי שאלת הקשר הסיבתי יכולה להבח� ג כחלק מהדוקטרינה ש

 ).  לפסק דינה של השופטת ארבל20' פס, 133ש "לעיל ה, פלוני
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 בעניי�,  בדומה לכ�139.חומרת העבירה היה על הנאש� לצפות את הסכנה הכרוכה במעשיו

ת העבירה ואת הצור� את חומר, שכתבה את דעת הרוב,  הדגישה השופטת ארבלפלוני

 להרתיע מפני השתתפות במרוצי מכוניות הינו הצור�: " במקרי� אלהבהרתעה המיוחד

 המשתת� לנהג "כי כ� קבעה ובשל".  ביותר המוביל למסקנה האמורהתישיקול משמעו

"  מותו של אחד מהמשתתפי� במרו�רות את אפש ככלל חובה לצפותקיימתבמרו� מכוניות 

   140.עו בהריגהועל כ� נית� להרשי

 טענת את הציג שהנשיא ברק א� הראיתי כי לגדויס שערכתי לעיל בעניי� בדיו�

,  שבעקבות חוק היסוד יש להעניק לעקרו� האשמה מעמד חוקתייתכ� ישלפיה המערערי�

שנותרה בלא הכרעה בעניי� ,  זושאלה אול�. זוהוא טשטש את הצור� להכריע בשאלה 

 סבר שחר� מעמדו של רובינשטיי�השופט ,  שאראהכפי. וניפל בעניי�שבה ועלתה , לגדויס

 נוספי� חוקתיי�הסובייקט בחברה הליברלית דווקא במשפט הפלילי משתקפי� ערכי� 

 השופט שבעוד , חוקתיקרו�י הכרה בעקרו� האשמה כעומונעי� המעצבי� את הדי� הפלילי

  . ד האד� נית� לגזור את עקרו� האשמה מהער� החוקתי של כבויהנדל סבר כ

 תיקו� חוקתי לדחיית עקרו� – הדיו� החוקתי בפסק דינו של השופט רובינשטיי�) א(

  )המגמה הישנה(האשמה 

 שמרו� האפשרות את צפה הנאש� שהעובדה הא� השאלה כי בר רובינשטיי� סהשופט

 במותו של אחד המשתתפי� די בה כדי להטיל עליו את האחריות הפלילית יסתיי�המכוניות 

 אחריות הטלת של המורכבות את מציג הוא 141. היא שאלה של מדיניות משפטיתלהריגה

 בידי אוטונומי באופ� נעשה ההמתה לתוצאת שהוביל המעשה כאשר נאש� על פלילית

 אחריות הנאש� על להטיל מצדיק הערכי המבח� זאת בכל מדוע מסביר ובהמש�, אחר

  :פלילית

 כבוד: יסוד מחוק כחלק, יו�וכ, מסוי� מגמות שינוי ישנו כי לכ� אני ער

 בכ� ההתחשבות גוברת, בכלל הפרט חופש של קרנו והעלאת וחירותו האד�

 הא� להחליט בבואנו זאת ולשקול, עצמו על הסיכו� את נטל העבירה שנפגע

  142.סיכו� הוא ג� שנטל הנאש� על בפלילי� אחריות להטיל

 של הפעולה כמה עד ספק טילמ הוא העובדתי במישור: מישורי� בשני משיב הוא זה לקושי

 משפיע במרו� ההשתתפות עצ�, לשיטתו. אוטונומית היא, למותו שהובילה, הנוס� הנהג

 
 את  להביא בחשבו�חייב) כגו� שוד(הבוחר להשתת� כמבצע בצוותא בביצוע של עבירה מקורית "  139

) כגו� רצח( עצמו מעורב ג בעבירה נוספת והוא עלול למצוא, העובדה שהדברי עלולי להסתב�
 ). )הוספהההדגשה ( לפסק דינו של הנשיא ברק 13' פס, 8ש "לעיל ה, סילגדועניי� " (שאינה בשליטתו

 . לפסק דינה של השופטת ארבל26–25' פס, 133ש "לעיל ה, פלוניפ "ע  140
, בלתי חוקית, כי כאשר נקט אד בפעילות מסוכנת, הבחינה הערכית היא זו המובילה למסקנה, לטעמי"  141

ככלל די יהא בכ� לקבוע כי צרי� היה לצפות , וצפה בפועל כי כתוצאה ממנה ייגר מותו של אד אחר
ה לפסק דינו של המשנה לנשיאה ' פס, 134ש "לעיל ה, פלוניפ "ראו דנ" (את תוצאות מעשיו

  ).רובינשטיי�
142   . יב לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיי�' פס, ש
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 סמו� אול� 143.אוטונומי מעשה בכ� לראות קשה ולכ�, הנוס� הנהג של נהיגתו דר� על

 באופ� פעל הנוס� הנהג א� ג�, לדעתו. חוקתי�העקרוני למישור פונה הוא העובדתי לניתוח

 רובינשטיי� השופט מדגיש זה בשלב. ההריגה בעבירת המערער את להרשיע נית�, טונומיאו

  :ההריגה בעבירת המוג� הער� את

 צור� שאי� ונדמה, החיי� קדושת הוא ההריגה עבירת בבסיס המוג� הער�

 כבוד: יסוד�לחוק 1 סעי� כי נציי� א� די[...]  חשיבותו על מלי� להכביר

 על מושתתות בישראל האד� של היסוד זכויות" כי, קובע וחירותו האד�

, בחייו פוגעי� אי�" כי קובע 2 וסעי�, "...חייו בקדושת, האד� בער� ההכרה

 אלוה חלק" ה� החיי� ]..[.. "אד� הוא באשר אד� של בכבודו או, בגופו

 של מותו – ההריגה עבירת של התוצאה רכיב[...]  )א"כ', ג איוב( "ממעל

  144.העבירה של הדומיננטי המאפיי� הוא – אד�

 האחריות של להרחבה מוביל" החיי� קדושת "עקרו�, רובינשטיי� השופט לדעת כי נראה

 ג� לקרות עשויה זו מעי� שתוצאה הצפייה בשל רק עונשית אחריות ולהטלת הפלילית

 חוק בפרשנות נעו� הדבר כי מדגיש הוא 145.פחותה היא בתוצאה האשמה מידת כאשר

 השלכה יש זה חוקתי לעיקרו�, לשיטתו. החיי� קדושת לעקרו� ומיננטיותד המעניק, היסוד

  :הפלילית הדוקטרינה על

 בהלי� ..].[ הפלילי במשפט שענייננו לכ� משמעותי משקל לית� יש לדידי

 כי, לטעמי, מכא� [...] הכולל הציבורי האינטרס את מייצגת המדינה הפלילי

 של מעשיו שבהוקעת לצור� תמשני, שתהא ככל חשובה, האוטונומיה שאלת

 להרתיע לרצו� וג�, במעשיו שדבק המוסרי הפג� נוכח העבירה מבצע

   146.בעתיד דומי� מעשי� ביצוע מפני אחרי�

. הפלילי במשפט חוקתי כעיקרו� הסובייקטיבית האשמה עקרו� את דוחה הוא אלה בדברי�

 כ� ועל, "החיי� קדושת "של החוקתי העיקרו� את לשק� צרי� הפלילי המשפט, לדעתו

 אשמתו מידת א� ג�, הנאש� על עונשית אחריות להטיל ראוי, נפגע זה ער� שבו במקו�

 מהדהד רובינשטיי� השופט של דינו פסק .ובהרתעה מעשיו בהוקעת הצור� בשל, פחותה

 אול�. החוקתי במישור אותה ומצדיק ביטו� ובעניי� סילגדו בעניי� שנפסקה ההלכה את

 רובינשטיי� השופט נותר פלוני פ"בדנ, הרוב עמדת יתהיה זו בה�ש אלה די� לפסקי בניגוד

 
143   .ש
144   .יח' פס, ש
והוא , שאני משתמש בו במאמר נגזר מהער� החוקתי של כבוד האד הסובייקטיבי" אשמה"המונח   145

שמה סובייקטיבית המבוססת רק על חלקו של הנאש בביצוע העבירה ועל מידת אחריותו מכוו� לא
לשיטת השופט רובינשטיי� אינה נובעת רק מאשמה אישית אלא ג , ההרשעה. האישית לתוצאותיה

. האינטרס הציבורי והצור� בהרתעה, כגו� קדושת החיי, מערכי שה חיצוניי לאשמה הסובייקטיבית
הוא דוחה את עקרו� האשמה הסובייקטיבית כעיקרו� החוקתי שסביבו יש לעצב את דיני בכ� לדעתי 

 . העונשי�
146   .)הוספהההדגשה (טז לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיי� ' פס, ש
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 חוקתי קרו�יכע האשמה בעקרו� הכרה של, מגמה שינוי מבשר הדי� ופסק, מיעוט בדעת

  . המהותי הפלילי הדי� את לפרש יש פיה� שעל המידה אמות את הקובע

המגמה (קרו� האשמה  תיקו� חוקתי לע– הדיו� החוקתי בפסק דינו של השופט הנדל) ב(

  )החדשה

 אי� שלפיו העונשי הבסיסי יקרו� מזכיר השופט הנדל את העפלוני פסק דינו בעניי� בפתח

.  בסיסי זה כמוב� אינו נתו� במחלוקת בי� השופטי�עיקרו� 147.עבירה בלא אשמה אישית

.  מעשה עבירה המטיל עליו אשמהצעאי� חולק על שלא נית� להרשיע אד� בלא שהוא בי

ככל שעקרו� האשמה .  החוקתי של עקרו� האשמהמעמדו מה היא המשפטיתלת הליבה שא

 מעצב את דיני העונשי� סביב שאלת האש� הוא כ�, הסובייקטיבית מקבל מעמד חוקתי

 בשל – את האפשרות להרחיב את גבולות האחריות הפלילית ומצמצ�הסובייקטיבי 

, פחותה עוצמת האשמה האישית ה�שב מקרי� ב–שיקולי� שאינ� נוגעי� לאשמה אישית 

, ככל הנראה, זו. הראשו� פלוני בעניי� וכפי שעשו שופטי הרוב לגדויס בעניי� שנעשה כפי

ובכ� להעניק לו , היסוד השופט הנדל לעג� את עקרו� האשמה בחוק תהסיבה שהובילה א

  :מעמד חוקתי

יר פסיקה  זה איננו א� ורק עניי� שבמדיניות או פריו של סטנדרט יצעיקרו�

אלא אחד מביטוייו המשפטיי� הקונקרטיי� של עיגו� כבוד האד� כזכות 

 בעיקרו� חוקתי מדובר..] . [כבוד האד� וחירותו: חוקתית בחוק יסוד

 א�..] . [ זה על הדי� הפליליובכללחוקי החולש על פני כל ענפי המשפט �על

ע מעשה כלל היסוד הוא עקרו� האשמה האישית לפיו אד� הבוחר לבצ, כ�

  148. לתוצאות מעשיו ולה� בלבד– והוא בלבד –יהיה אחראי 

 עובדתי לא נית� יבתי קיומו של קשר סחר�  קביעה נחרצת זו מסיק השופט הנדל כיבעקבות

  ישירות שהובילהמעשה את שכ�, בעבירת ההריגה, הנאש�, להרשיע את נהג המכונית

 לקביעה של הנשיא ברק בעניי� ודבניג. ולא הנאש�,  באופ� אוטונומי המנוחעשהלהמתה 

קובע השופט הנדל כי האפשרות שנהג המכונית הנאש� , פלוני הרוב בעניי� ולדעת סילגדו

,  זו עשויה להתרחש אינה מספיקה כדי להכתי� אותו בעבירת ההריגהשתוצאה בפועלצפה 

 בפסק . והוא לא היה שות� בתוכנית לבצעהאחר באופ� אוטונומי על ידי אד� עשתה נכשזו

 בקיומה של תוכנית משותפת כתנאי להטלת החשיבותדינו של השופט הנדל מודגשת 

כאשר קיימת . אחריות עונשית למעשה נוס� שעשה אחד השותפי� לעבירה המקורית

 את העבירה יש אשמה אישית תאקטיביג� למשתת� שלא ביצע , תוכנית משותפת לעבירה

עקרו� ,  תוכנית משותפתאי� אול� כאשר ".א בצוותמבצעי�"בדומה לרציונל של , בתוצאה

 לבי�האשמה האישית מנתק את הזיקה בי� המעשה הנוס� שביצע השות� לעבירה המקורית 

 
147   .  לפסק דינו של השופט הנדל9' פס, ש
148     .)הוספהההדגשה (ש
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 שהוביל להמתה מעשהה שבו מקו�  לכ� שאי� להטיל עליו אחריות עונשיתומובילהנאש� 

   149. השות� האחרבידי תנעשה אוטונומי

 אילו לפיהש על קביעתה של השופטת ארבל ק זו מובילה את השופט הנדל לחלוגישה

 בלא תלות  בהריגה הנאש�בכל מקרה נית� היה להרשיע את הנהג,  צד גהנפגע היה

 נהרג על – הול� רגל –'  המקרה בו צד גלדעתי: "לדברי השופט הנדל. בשיקולי� נוספי�

 150". המכוניות במירו� אינו מוביל בכל מצב להטלת האחריות על הנהג האחרתידי אח

 שבו, סילגדו בקוויו הכלליי� את עניי� מזכיר תאורטי אשר במקרה ד� הואלש� דוגמה 

 גאבל נה,  לנסוע בהתא� לפקודת התעבורה ותקנותיההתניה" מכוניות בלא מרו� התקיי�

פותח את החלו� ויורה באוויר להפחידו א� הירי פוגע , כדי להתמודד ע� הול� רגל, אחד

 השני עשוי לטעו� בהצלחה כי ירי זה הנהג" במקרה זה, ט הנדל לדעת השופ."בהול� הרגל

 151". מחו� להסכמהלת כמעט במפורש כי פעולת הירי נופמשתמע"שכ� , "אינו קשור אליו

סבור ,  החריגה מהתוכנית המשותפת אינה כה מובהקתבוש, פלוני במקרה הנדו� בעניי� ג�

התכנית להשתת� . באופ� אוטונומי של ההסכ� היא שכל נהג ייסע מהותו"השופט הנדל כי 

בתחרות מעי� זו כוללת בחובה את הכלל כי אחד אינו קובע עבור השני באיזו מהירות הוא 

 יש ו, במרו� המכוניותהשתתפותו לעצ� וגבלת של נהג המכונית מאשמתו לפיכ� 152".ייסע

 קרו�ע . אד� בנתיב תחבורה ציבוריסיכו� שהיא, להרשיעו בעבירה הספציפית למעשה זה

 הקשה שנגרמה התוצאה שולל את האפשרות לייחס לנהג הנאש� את האשמה האישית

 חלק מהתוכנית אינה היא אוטונומי ובאופ�שנעשתה , מדר� הנהיגה של שותפו לתחרות

 להרחיב לאב  בלבדאישית אשמה דר� הפריזמה של אשמתו את לבחו� מחייבו ,המשותפת

   153.סובייקטיביתה אשמהה  מידתמכפיאת האחריות העונשית 

 אומ� עקרו� האשמה שבו הראשו� בפסיקה הישראלית המקו� הוא פלוני די� פסק

 בניגוד לעמדתו הספקנית 154". היסוד הוא עקרו� האשמה האישיתכלל: " חוקתייקרו�כע

 חוקתי יקרו�אשר שללה את אימו� עקרו� האשמה כע, לגדויסשל הנשיא ברק בעניי� 

 מעצב השופט הנדל את הדוקטרינה פלוניבעניי� , לה של פסקת ההגבבבחינה והסתפקה

 לא נית� עה חר� האינטרס החברתי והצור� בהרתכיהעונשית לאור עקרו� האשמה וקובע 

 
הטלת האחריות אינה ללא כל : "שופט ברק לפיהבכ� שולל השופט הנדל את הקונסטרוקציה שמציע ה  149

עניי� )" (של העבירה המקורית(והיא מתבססת על בחירה ראשונית זו של המבצע בצוותא , אשמה
רה השופט הנדל מסביר מדוע מק, בדומה לכ�).  לפסק דינו של הנשיא ברק15' פס, 8ש "לעיל ה, סילגדו

, במרו� המכוניות". רולטה רוסית"זה שונה מפסק הדי� בו הוטלה אחריות פלילית על משתת� במשחק 
למרות האפשרות לצפות את הסכנה לא נית� לקבוע כי קיימת תוכנית משותפת לגרו למותו של אחד 

 עמדה זו של השופט. המטרה המשותפת היא סכנת המוות, במשחק הרולטה,  זאתתלעומ, המשתתפי
 ).17.2.2011, פורס בנבו (מדינת ישראל'  נבסטיקאר 5686/07פ "הנדל פותחה ג בע

 . לפסק דינו של השופט הנדל12' פס, 133ש "לעיל ה, פלוניפ "ע  150
151   .ש
152   . ש
ריות הפלילית ובהגמשה של דר� המל� להשיג את ההרתעה הנדרשת איננה בהרחבה של האח, לשיטתי"  153

מעשה , אלא בהטלת עונש הול תו� שקלול סעי� העבירה, עקרונות האשמה האישית והאוטונומיה
 ). 16' פס, ש" (העבירה ונסיבותיו יחד ע הנתוני האישיי של העושה

154   .9' פס ,ש
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עמדת המיעוט ,  שציינתיכפי 155.להרשיע במקרה זה בעבירת הריגה בשל הגבלות חוקתיות

  .  פלוני הפכה לדעת הרוב בדיו� הנוס�בעניי�של השופט הנדל 

 לשינוי פרשנות ולהציע פלוני מעניי� המשתק� האד� כבוד של בער� לדו� אפנה טר�

 ג� הרוב בדעת אומצה, פלוני בעניי� ביטוי לידי שבאה ,זו מגמה כי להראות אבקש, המגמה

  . טמטאווי בעניי�

  בעקבות ההכרעה בדיו� הנוס� בעניי� פלוני: עניי� טמטאווי  .2

 המהותי הפלילי המשפט בתחומי נורמטיבי שינוי �משק פלוני פ"דנ כי להראות אבקש כעת

 הדוקטרינה את מחדש המעצב האשמה עקרו� של החוקתי במעמדו וההכרה, בישראל

 שוטר בוש מקרה נדו� טמטאווי בעניי�. יולאחר שבאה בפסיקה ג� ביטוי לידי בא העונשית

 גנבה לש עבירה מעשה ביצע לאירוע שסמו�, הנהג 156.לבדיקה לעצור רכב נהגמ ביקש

 זיכה המחוזי המשפט בית. למותו וגר� בשוטר פגע, לעצור רביס, חשמלי מתק� והשחתת

  . העליו� המשפט לבית ערעור המדינה הגישה כ� ועל 157,הרצח מעבירת הנאש� את

� למותו גור�"ה את הרצח בעבירת להרשיע נית� כי קובע העונשי� לחוק )4)(א(300 סעי

 אותה בביצוע שהשתת� למי או, לעצמו להבטיח יכד, אחרת עבירה כשנעברה אד� של

 כלב הרצח בעבירת הרשעה מאפשרת הסעי� לשו�". מעונש הימלטות או בריחה, עבירה

 בלא ,ביצע שהוא אחרת מעבירה מלטותיה בניסיו� אחר של למותו גר� אד� בוש מקרה

 ,למעשה. ההמתה למעשה שהתלווה הנפשי וביסוד האחרת העבירה של באופייה תלות

 אינו תחילה כוונה של הנפשי היסוד בוש במקרה ג� רצחה בעבירת להרשיע מאפשר סעי�ה

 דינה בפסק קבעה ארז�ברק השופטת 158.העבירה למעשה הנלווית החומרה בשל, מתקיי�

 159.חוקתיי� לקשיי� וא� אבסורדית לתוצאה להוביל יכולה הסעי� של מרחיבה פרשנות כי

 דנה היא לחוק המוצעת וברפורמה העונשי� חוקשב ההמתה בעבירות ארו� דיו� לאחר

 האד� כבוד :יסוד�חוק של החוקתיי� העקרונות פי על – הסעי� של הראויה בפרשנותו

  :וחירותו

 ג� להיעשות צריכה העונשי� לחוק) 4)(א(300 סעי� של הפרשנות מלאכת

 לאור, ספציפי יתר ובאופ�, בשיטתנו המקובלי� החוקתיי� העקרונות לאור

 האד� כבוד: יסוד לחוק 8 שבסעי� ההגבלה בפסקת הקבוע המידתיות עקרו�

 הדיני� שמירת פסקת תחת כמוב� חוסה) 4)(א(300 סעי�, אכ� ]... [וחרותו

, זאת ע�. הסעי� של חוקתיותו את לתקו� נית� שלא ומכא�, היסוד שבחוק

 
 סילגדויפי� לעניי� התייחס השופט הנדל בעק, אשר עסק בהגדרה של מבצעי בצוותא, בסטיקארבעניי�   155

" בהקשר של בחינת קיומה של תוכנית' צפיות הלא צפוי'כשלעצמי הייתי נזהר בסוגיה של : "בהסתייגות
 ). לפסק דינו של השופט הנדל17' פס, 149ש "לעיל ה, בסטיקארעניי� (

 .68ש "לעיל ה, טמטאוויפ "ע  156
 ).9.3.2011, פורס בנבו (טמטאווי'  ישראל נמדינת 1057/08) ש"מחוזי ב(ח "תפ  157
158   �גור במזיד למותו של אד תו� ביצוע "שעוסק במי ש, לחוק העונשי�) 3)(א(300יש לציי� כי ג סעי

שר הרשעה ברצח בלא כוונה תחילה מאפ, "עבירה או תו� הכנות לביצועה או כדי להקל על ביצועה
 �  .לחוק) 4)(א(300ומעורר קשיי בדומה לסעי

 .ארז	 לפסק דינה של השופטת ברק49' פס, 68 ש"לעיל ה, טמטאוויפ "ע  159
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 תעקרונו של יישומ� כי סבורה אני ]... [ולאור� היסוד חוקי ברוח לפרשו יש

 מהותה לעניי� ה� משלי� העונשי� לחוק) 4)(א(300 סעי� על אלה חוקתיי�

 הרשעה לצור� הנדרש הנפשי היסוד לעניי� וה� "האחרת עבירה"ה של

  160.בעבירה

 לשקול שיש החוקתיי� העקרונות על ארז�ברק השופטת עומדת אלה לדברי� סמו�

  : הסעי� בפרשנות

 הנוהגת התפיסה עוד כל – רצח בגי� להרשיע האפשרות של יתר הרחבת

 – "תחילה כוונה"ב הנעשה כזה דבר של בעיקרו הוא שרצח היא בשיטתנו

 חמורי� שמעשיה�, המורשעי� של האד� בכבוד לפגיעה להביא עלולה

, זו א� זו לא. החוקי� בספר ביותר הקשה העבירה כדי עולי� אינ� א� ביותר

 ששולל באופ�, בלבד עול� מאסר של חובה עונש נלווה ברצח להרשעה

 והנדירות החריגות בנסיבות למעט (בעניי� שיפוטי דעת שיקול של הפעלה

 מידתית בלתי הרחבה כי יוצא, מכא�). העונשי� לחוק א300 בסעי� המנויות

 של לחירות בזכות ביותר קשה לפגיעה להביא עלולה הרצח עבירת של

   161.בה המורשעי�

 לבי� העבירה חומרת בי� הלימה "להיות חייבת כי מסיקה היא אלה עקרונות רקע על

 בתפיסה ג� אלא בגינה המוטל בעונש רק לא התחשבות תו�, לעושה המיוחסת האחריות

  162".בעבירה להרשעה הנלווית החברתית

 דומה טמטאווי בעניי� הנדונה העקרונית השאלה המקרי� בי� השוני למרות כי לציי� יש

 במגבלות עוסקת והיא ,פלוני ובעניי� סילגדו בעניי� שהתעוררה לזו קונספטואלית מבחינה

 הסובייקטיבית האשמה מידתכש) הריגה או רצח (בעבירה להרשיע האפשרות על החוקתיות

, סילגדו בעניי� ברק הנשיא של דינו לפסק בניגוד אול� 163.העבירה אופי את תואמת אינה

 
160   .81–79' פס, ש
161   . )הוספהההדגשה ( 81' פס, ש
162   קונצנזוס בי� נויש"לפיה ש, פלוניפ "וברא� בדנ'דבריו של השופט גארז מפנה ל	השופטת ברק. ש

פ "דנ" ( פוגעת בכבוד האד– שלא לפי אשמתו של העושה –המלומדי כי הטלת אחריות פלילית 
  ).וברא�' לפסק דינו של השופט ג6–5' פס, 134ש "לעיל ה, פלוני

 טמטאוויפ "ובע) 8ש "לעיל ה (סילגדובעניי� : לדוגמה,  בי� המקרי בא לידי ביטוי ברבדי שוניהשוני  163
פ "ואילו בדנ, הנדו� מקרה של הרשעה בעבירת הרצח בהיעדר יסוד נפשי של כוונה תחיל) 68ש "לעיל ה(

עבירת הרצח מטילה קלו� מיוחד על הנאש ובדר� כלל . דובר על עבירת ההריגה) 134ש "לעיל ה (פלוני
ומכא� , בשונה מעבירת ההריגה שהקלו� שהיא מטילה קל מזה של עבירת הרצח, מצריכה כוונה תחילה

 שות� בידי נעשה  המעשהפלוניפ " ובדנסילגדוהבדל נוס� הוא שבעניי� . שג היסוד הנפשי הנדר
והשאלה הייתה א נית� לייחס את המעשה לנאש רק משו שהוא היה יכול לצפות את , לעבירה

והשאלה היא בעיקרה שאלת ,  אי� מחלוקת שהנאש ביצע עבירהטמטאוויואילו בעניי� , התרחשותו
בכל המקרי הנדוני ליבה של השאלה המשפטית הוא בפער , ע זאת. הסיווג העבירה לרצח או הריג

תיאור השאלה המשפטית סביב . שבי� האשמה הסובייקטיבית לבי� סעי� העבירה שבו מורשע הנאש
:  ניסח בית המשפט את טענת המערערי כ�סילגדובעניי� . ציר זה בא לידי ביטוי ג בלשו� פסקי הדי�

א לא נתקיימה בו מחשבה , של רוצח' אות קי�'נגזר כי אי� להטביע על אד כי מכבוד האד , נטע�"
 סיכ השופט הנדל את פלוניבעניי� ; ) לפסק דינו של הנשיא ברק11' פס, ש,  סילגדועניי�" (פלילית
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 מחמירה ענישה א� בשאלה ומתרכז חוקתי קרו�יכע האשמה עקרו� את מקבל שאינו

 של הדי� לפסק בדומה – טמטאווי בעניי� ,ההגבלה פסקת את הולמת המקרה בנסיבות

 עקרו� הוא הדי� בפסק המוזכר הראשו� החוקתי העיקרו� – פלוני בעניי� הנדל השופט

 פלילית אחריות הטלתש כיוו� .זה חוקתי קרו�יע לפי נבדקת המידתיות ובחינת, האשמה

 של האד� בכבוד לפגיעה להביא עלולה" קטיביתהסוביי האשמה ממידת החורגת

 האשמה עקרו� לאור, בצמצו� הסעי� את ארז�ברק השופטת מפרשת "המורשעי�

 עלולה הסעי� של יתר הרחבת כי ארז�ברק השופטת קובעת השני בשלב רק 164.החוקתי

   .חובה עול� מאסר הוא הרצח עבירת על שהעונש משו� לחירות בזכות ג� לפגוע

 את המתווה חוקתי קרו�יכע האשמה עקרו� את ארז�ברק השופטת מאמצת בכ�

 את המשפט בית בח� שבו ,סילגדו לעניי� בניגוד, כ�. העונשי� דיניל הראויה הפרשנות

 בית נע� שבו, ביטו� ולעניי� ,ההגבלה פסקת של המהפריז דר� רק העונשי� חוק של ההסדר

, והשוויו� החיי� קדושת של וגני�מ ובערכי� החוק בלשו� הדי� לפסק ההצדקה את המשפט

 הדי� של לקונסטיטוציונליזציה פרשני כלי החוקתי האשמה עקרו� שימש טמטאווי בעניי�

 הדי� פסקי שני כי ונראה ,פלוני פ"דנ של הקו את ממשי� טמטאווי עניי�. המהותי הפלילי

 קרו�יכע האשמה עקרו� באימו� העליו� המשפט בית בפסיקות המגמה שינוי על מבשרי�

 חדשה בפרשנות נעו� זה מגמה שינוי כי להראות אבקש המאמר של הבא בחלק. חוקתי

   .האד� כבוד של החוקתי לער�

   פרשנות חדשה לער� החוקתי –האד� כפועל מוסרי . ד
  של כבוד האד�

 הטמו� החוקתי הער� הגדרת של החשיבות על מדע הוא ברק הנשיא של ממאמריו באחד

. חוקתי כער� האד� כבוד של תוכנו מהו היא לפנינו הנצבת מפתחה שאלת: "היסוד בחוק

 החוקתי במשפט חשובי� תפקידי� לה אשר משפטית נורמה קובע חוקתי כער� האד� כבוד

 
הרשעתו בהריגת משתת� אחר שנכנס לסיכו� ופעל בו באופ� אוטונומי איננה הולמת את : "פסק דינו כ�

 הדילמה נוסחה טמטאוויובעניי� ; ) לפסק דינו של השופט הנדל15' פס, ש, פלוניפ "ע" (המעשה
עקרו� המידתיות מחייב כי תהא הלימה בי� חומרת העבירה לבי� האחריות המיוחסת : "המשפטית כ�

תו� התחשבות לא רק בעונש המוטל בגינה אלא ג בתפיסה החברתית הנלווית להרשעה , לעושה
זו הסיבה שבכל פסקי הדי� ). זאר	 לפסק דינה של השופטת ברק81' פס, ש, מטאוויטפ "ע" (בעבירה

התעוררה שאלת מעמדו החוקתי של עקרו� האשמה הדורש לעצב את ההרשעה סביב אשמה אישית 
 ומציינת סילגדו לעניי� טמטאוויארז מתייחסת לדמיו� בי� עניי� 	אעיר כי השופטת ברק. סובייקטיבית

בעניי� , ראשית. בלא להתעמת ע פסק הדי� חזיתית, ייעי לה להגיע לתוצאה שונהשני הבדלי שמס
; טמאטאווי השאלה אינה חוקתיות סעי� בחוק אלא היק� הפרשנות של החוק לאור עקרונות חוקתיי

לחוק העונשי� ולא סעיפי המשנה ) 1)(א(א34 היה סעי� סילגדוסעי� החוק שנדו� ישירות בעניי� , שנית
חר� היות של אלה ברקע פסק , לחוק העונשי�) 4)(א(300	ו) 3)(א(300ת הרצח לפי סעיפי של עביר

 ). ארז	 לפסק דינה של השופטת ברק80' פס, ש, טמטאוויפ "עראו (הדי� 
הוא העיר , ע זאת. ארז	יש לציי� כי המשנה לנשיאה רובינשטיי� הצטר� לפסק דינה של השופטת ברק  164

לחוק העונשי� בהרחבה רבה מזו שבמתווה שהציעה השופטת ) 4)(א(300עי� כי לדעתו יש לפרש את ס
 ). ב לפסק דינו של המשנה לנשיאה רובינשטיי�' פס, 68ש "לעיל ה, טמטאוויפ "ראו ע(ארז 	ברק
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 בכבוד המשתק� החוקתי לער� חלופות שלוש הצגתי הדברי� בפתח 165".חוקתי�והתת

 להסביר אבקש זה לקבח. הפלילי למשפט ה�של הנגזרות על ועמדתי היסוד שבחוק האד�

 חדשה פרשנות אמצעותב התאפשר האשמה עקרו� של למעמדו בנוגע שחל המגמה שינוי כי

, שאראה כפי. מוסרי פועלכ האד� כבוד של החוקתי הער� את בו המעגנת, היסוד לחוק

� המשפט של סובייקטיביזציה מאפשר מוסרי כפועל האד� כבוד של החוקתי הער� אימו

 החוקתי הער� כי אראה תחילה. לעורר עשוי זה שתהלי� הקשיי� יכו�ר כדי תו�ב הפלילי

 האד� כבוד של הער� את משק� האשמה עקרו� את רובינשטיי� השופט דחה שבגינו

 שהכירו ארז�ברק והשופטת הנדל השופט של הדי� בפסקי אדו� מכ� לאחר. האובייקטיבי

 שבוטא הפרוטקטיבי �הער לצד כי להראות אבקש. האשמה עקרו� של החוקתי במעמדו

 יכול האשמה עקרו� כי מדגישי� ארז�ברק השופטת וה� הנדל השופט ה�, אלה די� בפסקי

 חושפת האשמה עקרו� של הדואליות, שאסביר כפי. העונשית האחריות להגברת ג� להוביל

 הער� מדוע אסביר הפרק בסיו�.  מוסריכפועל האד� של החוקתי הער� ניצב בבסיסו כי

   .המגמה שינוי את לטענתי פשרשא הוא מוסרי פועלכ האד� כבוד של החוקתי

הער� החוקתי של כבוד האד� : דחיית עקרו� האשמה בעניי� פלוני. 1

  האובייקטיבי 

. חוקתי כעיקרו� האשמה עקרו� את דחה רובינשטיי� השופט של דינו פסק, שהראיתי כפי

 אול�. ביטו� ובעניי� סילגדו ניי�בע הדי� לפסקי זה די� פסק בי� משות� מכנה יש זה במוב�

 הגלוי החוקתי הדיו� הוא פלוני בעניי� רובינשטיי� השופט של דינו פסק את שמייחד מה

 לחוק רובינשטיי� השופט שהעניק החוקתי הער� כי לספק מקו� אי�. היסוד בחוק והישיר

 כעיקרו� "החיי� קדושת "במונח השימוש. האובייקטיבי האד� כבוד הוא הדי� בפסק היסוד

 את מדגישי�" ממעל אלוה חלק ה� החיי� "שלפיו המקראי הציטוט וכ� היסוד מחוק שנגזר

 כדבר חיי� של האתוס את – אחרות ובמילי�, החיי� של והאובייקטיבי האוניברסלי הממד

 מעשה של הפגיעה עוצמת את להדגיש נועד היסוד בחוק השימוש. בו לפגוע שאסור

 של זו תפיסה. זו לתוצאה הובילו שמעשיו מי את להרשיע תהחברתי החובה ואת העבירה

 בצל� ג� רק פגיעה בסובייקט הנפגע אלא אינה הפלילית העבירה כי מדגישה האד� כבוד

 ולא העבירה תוצאת כבוד האד� מוש� על של הדגש לפיכ�.  והאוניברסליהמופשטהאד� 

 המאפיי� הוא – ד�א של מותו: " העבירה כפי שמטעי� השופט רובינשטיי�מעשהעל 

 שבה� הטלת אחריות עונשית ג� בנסיבות מוצדקת בכ� 166".העבירה של הדומיננטי

  של הסובייקטהאוטונומיה,  שמודגש בפסק הדי�כפי.  הסובייקטיבית היא חלקיתהאשמה

 לית� משקל משמעותי יש: " המשפט הפלילי מעמד משני בתחומיקבל לכער� חוקתי צריכה

משנית לצור� , חשובה ככל שתהא, מיה האוטונושאלת] ... [פלילילכ� שענייננו במשפט ה

   ".שבהוקעת מעשיו של מבצע העבירה

 
 האד כבודובע מהגדרת המונח כי הדיו� החוקתי נ, נודה על האמת: "השוו לדבריו של השופט הנדל  165

כ� בנספח  דיו� על).  לפסק דינו11' פס, 130ש "לעיל ה, גדבא�עניי� " (וחירותו על ידי בית המשפט
 .להל�

 . ינו של המשנה לנשיאה רובינשטיי�יח לפסק ד' פס, 134ש "לעיל ה, פלוניפ "דנ  166
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ד�  גרשוני בעניי� 167. באשר למבח� האובייקטיבי בקנטורבעמדתו ג� משתקפת זו גישה

 כי בנסיבות העניי� לא הוכח וקבע הרצח של אד� שהורשע בעבירת ערעורובית המשפט ב

 פסק הדי� התייחס השופט רובינשטיי� בשולי 168.טור הסובייקטיביכי מתקיי� תנאי הקנ

  169:לשאלת המבח� האובייקטיבי

א� כשלעצמי ,  זה המקו� לקבוע מסמרות בשעה שדיו� נוס� תלוי ועומדאי�

ג� . אי� חלקי ע� הסבורי� שיש מקו� לבטל את המבח� האובייקטיבי

קדושת , אד�בגדרי כבוד ה, בחברה המקדשת את האוטונומיה של היחיד

כבוד האד� :  לחוק יסוד1 מעקרונות היסוד שבסעי� יאחייו של האד� ה

המשפט .  תשתית נורמטיבית שכל בני החברה שותפי� להזוהי...]  [וחרותו

כללי� , א� בגדרו נקבעו לחברה ערכי�, הפלילי אמנ� עוסק בנאש� היחיד

בקבעו ו; והנאש� נדו� על פיה�, ונורמות המשותפי� לכל בני החברה

, נדרש חוק היסוד ליסוד היסודות, של האד� " חייוקדושת"כעיקרו� את 

  170.חיי האד�, קרי, שבלעדיו א� חידלו� ותוהו

המדגישה את הצור� לראות ,  שקיימת פרשנות סובייקטיבית לכבוד האד�א�, לשיטתו

 של הער� להעדי� את יש המשפט הפלילי בגדרי,  יחידה עצמאית ואוטונומיתבסובייקט

 הער� האובייקטיבי סביב יש לעצב את המשפט הפלילי לפיכ�.  האובייקטיבי� האדכבוד

 היא חלקית האשמהשל כבוד האד� וקדושת חייו ולאפשר הרשעה בעבירת הרצח ג� כאשר 

 להקהות עלולה של המשפט הפלילי סובייקטיביזציה לחשש כי ג� רומז הוא בדבריו. בדבל

 . דר חברתיאת כוחו ולפגוע ביכולת להשליט ס

הער� החוקתי של כבוד האד� כפועל : אימו� עקרו� האשמה בעניי� פלוני. 2

  מוסרי 

 בדעת, הנדל השופט קבע הראשו� בערעור כבר, רובינשטיי� השופט של לעמדתו בניגוד

 נע� הוא. האשמה עקרו� בשל הריגה בעבירת המקרה בנסיבות להרשיע נית� לא כי, מיעוט

  . חוקתי מעמד, לראשונה, לו והעניק יסודה בחוק האשמה עקרו� את

 די� לפסקי הנדל השופט מפנה חוקתי כעיקרו� האשמה עקרו� את לעג� המיועדת בפסקה

 בחירה מתו� חייו את לעצב האד� של החוקתית בזכותו המשפט בית הכיר שבה� אזרחיי�

 
ראו (שסבר שיש לשקול ריכו� של המבח� האובייקטיבי , ביטו�פ "בניגוד לעמדתו של הנשיא ברק בע  167

השופט רובינשטיי� הציג עמדה נוקשה השוללת כל הכרה באלמנטי , )109ש "לעיל ה, ביטו�פ "ע
 ).123ש "לעיל ה, חלאילהראו דבריו בעניי� (טיביי סובייק

 .41ש "לעיל ה, גרשוניעניי�   168
, )109ש "לעיל ה (ביטו�העובדה שדברי אלה נכתבו בשעה שעמד בפני בית המשפט דיו� נוס� בעניי�   169

, כפי שעולה מהניתוח כא�. מלמדת עד כמה השופט רובינשטיי� חשש מפני ביטול המבח� האובייקטיבי
  .אי� מדובר רק על שאלה דוקטרינרית בדיני העונשי� אלא ג על שאלה חוקתית עקרונית

השופט רובינשטיי� . רובינשטיי�) כתוארו אז(ג לפסק דינו של השופט ' פס, 41ש "לעיל ה, גרשוניעניי�   170
, פורס בנבו (מדינת ישראל'  נאברמוב 10082/04פ " ראו לדוגמה ע.חוזר על הדברי במקומות נוספי

) כתוארו אז(השופט ד לפסק דינו של ' פס, מדינת ישראל' אר נ'נג 10828/03פ "ע; )25.10.2006
 ). 28.7.2005, פורס בנבו(רובינשטיי� 



  "כבוד האד�"פלילי בישראל לאור ניתוח מושגי של � החוקתיבמשפטמגמות   ט"עתש מט משפטי�

425  

 ותובזכ שעסק שמגר הנשיא של דינו מפסק מצטט הוא הדברי� בפתח. ועצמאית חופשית

 עסק אשר שלו דינו מפסק מביא הוא ובהמש� 171,אביו מיהו לדעת קטי� של החוקתית

 של בזכותו הכרה מבטאי� אלה די� פסקי 172.לקבל רפואי טיפול איזה לבחור החולה בזכות

 של ערכה עליית את ומשקפי� הסובייקטיביות בחירותיו לפי חייו את לעצב אד� כל

 לשופט בניגוד. השוני� המשפט בתחומי – חוקתי כער� – האישית האוטונומיה

 המשפט בתחומי להידחות צריכה היסוד חוק של זו פרשנות כי שהדגיש, רובינשטיי�

  :הפלילי המשפט על ג� האד� כבוד של זו פרשנות להחיל מבקש הנדל השופט, הפלילי

. הנזיקי� לדיני ורק א� יפה איננה האישית האוטונומיה של מקומה הדגשת

 זה ובכלל המשפט ענפי כל פני על החולש חוקי�על חוקתי ו�בעיקר מדובר

 של המבט נקודת מתו� התבוננות, הפלילי במשפט ג�...]  [הפלילי הדי� על

 חומר למיצוי להביא יכולה החופשית הבחירה ועקרו� האישית האוטונומיה

 הטלת עצ�, למעשה. אחר נאש� לדו� בבואנו להקל א�, אחד נאש� ע� הדי�

 באוטונומיה ,האד� בכבוד הכרתנו על מבוססת אד� על פליליתה האחריות

   173.החופשית ובבחירה האישית

 האשמה ממידת חורגת אשר אד� של הרשעה מונע הסובייקטיבי האד� כבוד

 אול�. חוקתי כעיקרו� האשמה עקרו� לאימו� עליומובילה והישענות, הסובייקטיבית

 פרוטקטיבי רק אינו האד� כבוד של קתיהחו הער� כי, מכ� יותר א� מדגיש הנדל השופט

 בכבוד הכרתנו על מבוססת אד� על הפלילית האחריות הטלת עצ�": פוזיטיבי ג� אלא

 הער� מהמקרי� ובחלק, האד� לכבוד ביטוי ה� הפלילית והענישה הפלילי ההלי�. "האד�

 דלהנ השופט מאמ� אלה בדברי�, לדעתי .בענישה להחמרה מוביל האד� כבוד של החוקתי

 כינתי אותוש, הפלילי משפטה בתחומי מיוחדב ביטוי לידי הבא ,האד� כבוד של נוס� רובד

 שונה חוקתית מסגרת מעניק האד� כבוד של זה ער�. מוסרי פועל האד� ככבוד לעיל

 כבוד על להג� רק אינה – החוקתי במישור – הפלילי ההלי� של תכליתו: הפלילי למשפט

 השופט של דינו מפסק שהשתמע כפי החיי� קדושת אתוס ועל האובייקטיבי האד�

 במוב�. הפלילי ההלי� בלב שעומד הוא הסובייקטיבי הנאש� של כבודו אלא – רובינשטיי�

 לעניי� מפנה הנדל השופט בוש 174,גוטסדינר עניי� הוא פלוני לעניי� המשלי� הדי� פסק, זה

 הטלת לחייב עשוי אלא ביפרוטקטי רק אינו האשמה עקרו� שלפיה הגישה את ומייש� פלוני

   .נאש� על פלילית אחריות

, פלילית עבירה עבודתו במסגרת ביצע מנהלי בגו� עובד שבו מקרה נדו� זה די� בפסק

 בסעי� המופיעה בהגנה ד� הנדל השופט. ובכיר מוסמ� תפקיד בעל לו שנת� הוראה פי על

 צו פי על...]  [שעשה למעשה פלילית באחריות אד� יישא לא "שלפיה העונשי� לחוק יג34

 
 .  לפסק דינו של השופט הנדל9' פס, 133ש "לעיל ה, פלוניפ "ע  171
172  , פורס בנבו( לפסק דינו של השופט הנדל 12' פס, ענטבי'  דוד נב� 9936/07א "מקור הציטוט בע. ש

22.2.2011.( 
 . )הוספהההדגשה ( לפסק דינו של השופט הנדל 9' פס, 133ש "לעיל ה, פלוניפ "ע  173
 ).1.3.2017, פורס בנבו(מדינת ישראל '  נגוטסדינר 7621/14פ "ע  174
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 175רב בצמצו� זה סעי� לפרש יש כי קבע הוא ".לה לציית חייב שהיה מוסמכת רשות של

  : החוקתי במישור נעו� שהדבר והדגיש

 בליבת הנמצאת בסוגיה עסקינ� אלא דוקטרינרית שאלה רק זו אי�, להשקפתי

 בבסיס...]  [משפטית מערכת כל בליבת, דיוק וליתר – הפלילי המשפט

 של תוצר ה� מעשיו וכי אוטונומי הוא האד� כי יסוד הנחת ניצבת המשפט

 רק ניצבת אינה, אוטונומי יצור הוא האד� כי ההנחה..] . [חופשית בחירה

  176."האד� כבוד" בבסיס שעומדת זו ג� היא אלא, הענישה דיני בבסיס

, וקתיי�הח מהעקרונות מתחייבת ההגנה של מצומצמת פרשנות כי מוסבר זו קביעה לפי

  :פלוני עניי�ל הדי� פסק מפנה כ� ולש�

, זולתו מעשה בשל פלילית מאחריות אד� לפטור שיש סברתי אחר בהקשר

 על אד� לחייב שאי� לכ� בדומה ]... [לענייננו ג� הרלוונטיי� מנימוקי�

 פעל שהוא העובדה בשל רק שלו ממעשיו אד� לפטור אי� כ�, זולתו מעשה

  177.ראח אד� של הוראותיו לפי

 חוקתי מעמד האשמה לעקרו� להעניק יש כי הנדל השופט קבע פלוני בעניי�, שהראיתי כפי

 והוביל האשמה עקרו� של הפרוטקטיבי האופי ביטוי לידי בא ש�. העונשי� דיני במסגרת

 בלא אחר שביצע מעשה בגי� נוספת בעבירה פלילית בעבירה שות� להרשיע נית� שלא לכ�

 האופי ביטוי לידי בא גוטסדינר בעניי�, מכ� בשונה. לביצועה משותפת תוכנית שהייתה

 עבירה שביצע מי על עונשית אחריות להטלת מוביל והוא, האשמה עקרו� של הפוזיטיבי

  : פלילית

 הוא אלא, בו לפגוע האיסור של במוב�, שלילי כבוד רק אינו האד� כבוד

 כפגיעה כמוה לדי� העמדה אי..] . [המדינה על פוזיטיביות חובות ייצרמ

 מעשה על ענישה�אי או לדי� העמדה�אי...]  [ובכבודו האד� של בייחודיותו

 – אחר גור� של הוראות אחר מילא שהנאש� העובדה בשל רק, עבירה

   178.בכבודו ופוגעת האחר בידי לאמצעי האד� את הופכת

 מיכ בו רואה שהוא בכ� לנאש� כבוד של יחס מבטא הפלילי ההלי�, הנדל השופט לפי

 לעניי� פלוני עניי� בי� הנדל השופט שיוצר המשוואה. בחירה ומתו� אוטונומי באופ� שפעל

 אלא מדתיות וענישה הרשעה המבטיח כלי רק אינו האשמה עקרו� כי מבהירה גוטסדינר

 
175   � ). 8.12.2015 , פורס בנבו( מדינת ישראל'  נמרגולי� 7704/13פ "עראו לניתוח דוקטרינרי של הסעי
 . לפסק דינו של השופט הנדל39' פס, 174ש "לעיל ה, גוטסדינרעניי�   176
177   . ש
178   .ש
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 די� לתת שיכול מוסרי פועלכ לאד� להתייחס המחייב – פוזיטיבי חוקתי עיקרו� ג� הוא

   179.מעשיו על וחשבו�

  ארז�הדי� לכבוד האד� כפועל מוסרי בכתביה של השופטת ברק .3

 קרו�יכע האשמה עקרו� את ארז�ברק השופטת אימצה טמטאווי בעניי�, שהראיתי כפי

 בחוק מעוג� האשמה עקרו� זה די� שבפסק א�. העונשי הדי� את לעצב יש פיו שעל חוקתי

 חסר להשלי� אבקש זאת ע�. האד� כבוד של החוקתי בער� פרשני דיו� בו נער� לא, היסוד

 של הער� את משקפי� ה� שא� ולהראות מקבילי� די� ומפסקי האקדמית מכתיבתה זה

 ה� ,בו המרכזית התמה וכ� שכותרתו ומקי� יסודי במאמר. מוסרי כפועל האד� כבוד

 כי הטענה את בהרחבה ארז�ברק השופטת מציגה 180,במרכז האד� את לשי� הקריאה

 את להעמיד יש המשפטיי� ההסדרי� של במרכז� כ� ועל, אד��יבנ למע� נועד המשפט"

 וה� זכויות הענק של בהקשר ה� – וייחודית מובחנת, מוסרית תכאישיו לפרט ההתייחסות

 וכחלק, הפלילי במשפט זה חבור עקרו� של ביטויו נדו� במאמר". חובות הטלת של בהקשר

  : טמטאווי בעניי� דינה פסק ג� מאוזכר מכ�

 בעניי� ]... [הסובייקטיבי האש� בשאלת מיוחד דגש מוש� ליליהפ במשפט

 של במקרה ברצח הרשעה של לאפשרות מצמצמת פרשנות אומצה טמטאווי

 שבה� בנסיבות רק תיתכ� שזו כ�, אחרת מעברה בריחה אגב מוות גרימת

 התפיסה עמדה ,הדברי� ברקע. יחסית גבוהה הנאש� של האש� דרגת

 בסטיגמה הכרוכה חמורה עברה בגי� פלילית אחריות הטלת כי הגורסת

   181.חוקתי קושי א� לעורר עשויה ,אישית אשמה של יסוד כל ללא ,חברתית

 לתחומי הסובייקטיבי האד� כבוד של החוקתי הער� אימו� על לכאורה מלמד זה ציטוט

 זאת ע�. הסובייקטיבית האשמה מידתמ החורגת הרשעה מונע אשר, הפלילי המשפט

 בו להכיר מחייבת במרכז האד� שימת כי ארז�ברק השופטת מסבירה המאמר בהמש�

 של החוקתי לער� מעניקה היא זה ובהקשר, בחירה משקפות שפעולותיה מוסרית כאישיות

 באחריות� בדונה. עוולותיו על להרשיעו המחייבת פוזיטיבית משמעות ג� האד� כבוד

  : קובעת היא בתאגיד משרה נושאי של הפלילית

 אחריות הטלת מתאימי� במקרי�, הפרט מבחינת נוחה אינה וצאההת א� ג�

 חופשי רצו� לו שיש כמי לאד� הכבוד את, עמוק באופ�, מבטאת אישית

   182.באחריות לשאת ויכולת

 
 ANTONY DUFF, ANSWERING FOR CRIME: RESPONSIBILITY AND עיקרו� זה מפותח בהרחבה אצל  179

LIABILITY IN THE CRIMINAL LAW (2007) .להל� אראה כי השופט הנדל מפנה ,, במקומות אחרי
 .  בעניי��לכתביו של דא

 .82ש "לעיל ה, ארז	ברק  180
181   .33–32' בעמ, ש
182   . 43' בעמ, ש
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 על הפלילית האחריות הטלת עצ�: "פלוני בעניי� הנדל השופט של דבריול דומה זו קביעה

 קיי�". החופשית ובבחירה האישית ומיהבאוטונ, האד� בכבוד הכרתנו על מבוססת אד�

 מאחריות בפטור שעוסק, גוטסדינר בעניי� הנדל השופט של הדיו� בי� קונספטואלי דמיו�

 בשל בפטור העוסק ארז�ברק השופטת של הדיו� לבי�, בכיר גור� של הוראה בשל פלילית

 אד� לפטור שמאפשרת משפטית היקונסטרוקצי קיימת המקרי� בשני. התאגיד אחריות

 המקרי� ובשני, )תאגיד או אד� (אחר גור� של האחריות בשל פרסונלית�פלילית מאחריות

 משק� המקרי� בשני המשפטי הניתוח. האד� בכבוד לפגוע עלולה הפטור הענקת כי מודגש

 בהכרה רק מסתכ� אינו האד� כבוד של החוקתי הער� הפלילי המשפט שבגדרי בכ� הכרה

 את לתעד� היכול מוסרי פועל בהיותו ג� אלא הנאש� לש הסובייקטיביי� במאפייניו

 האשמה לעקרו� שונה משמעות מעניק האד� כבוד של זה ער�. פיה� על ולפעול בחירותיו

 אשמהה שבו במקו� עונשית אחריות מפני מג� רק אינו הוא ולפיו, ממנו הנגזר החוקתי

 דברי� כי אציי�. שמהאה מידת לפי עונשית אחריות להטיל מחייב א� אלא, בלבד חלקית

 ארז�ברק השופטת התייחסה בוש כה� עניי� את ג� מחדש להאיר כדי בה� יש אלה

 פלילית אחריות הוטלה שבו במקו� תאגיד עובדי על אישית אחריות הטלת של הלחשיבות

 מוות גרימת של העבירות את מותיר הטיעו� שהסדר המחשבה אותי הטרידה: "התאגיד על

 מאחראי יתומות, המתוק� האישו� כתב פי�על הפרקליטות לשיטת �א שנעברו, ברשלנות

 עובדי על אישית אחריות בהטלת הציבורי האינטרס מודגש הדי� בפסק 183".וד� בשר

 פסק את המאזכר ,ארז�ברק השופטת של הבמאמר המוצגת התזה רקע על אול�, תאגיד

 פוזיטיבי ביטוי ג� היא לדי� העמדה לפיהו, נוספת משמעות קבלל יכולה זו קביעה ,די�ה

   184.מוסרי כפועל האד� כבוד של החוקתי בער� הנעו� האשמה לעקרו�

 כפועל האד� כבוד של החוקתי הער� חשיפת לדעתי מדוע להסביר אבקש הבא בחלק

  .הפלילי במשפט חוקתי קרו�יכע האשמה עקרו� קליטת את שאפשרה היא מוסרי

  וקתי כבוד האד� כפועל מוסרי ועקרו� האשמה הח. 4

 כבוד הוא האחד, נפרדי� חוקתיי� ערכי� משני האשמה עקרו� את לגזור נית� תתאורטי

 הער�, למעלה שהזכרתי כפי. מוסרי פועלכ האד� כבוד הוא והשני הסובייקטיבי האד�

 של כניסתו כי לטעו� אבקש. גבולותיו ועל אופיו על משלי� החוקתי העיקרו� שבבסיס

 פרשנות בעקבות התאפשרה הישראלי הפלילי למשפט חוקתי כעיקרו� האשמה עקרו�

 כ� לש�. מוסרי כפועל לאד� להתייחס יש שלפיה, היסוד חוק של החוקתי לער� חדשה

 הוא האחד, כיווני� בשני מכוחות המורכבת, ההרשעה של הכוחות במשוואת אתרכז

 את תוח� והוא, פרוטקטיבי הוא והשני, ההרשעה בבסיס שקיי� והוא, קונסטיטוטיבי

   185.ההרשעה גבולות

 
, פורס בנבו(ארז 	רק לפסק דינה של השופטת ב2' פס, פרקליטות מחוז מרכז'  נכה� 4395/12� "בג  183

15.11.2012.( 
כחלק מהדיו� באחריות , ארז	משמעות זו מתחזקת לאור העובדה כי הוא מופיע במאמרה של ברק  184

 . האישית במשפט הפלילי
185    Meir Dan-Cohen, Decisions Rules and Conduct Rules: Onהמתח מבוטא במאמר המפורס

Acoustic Separation in Criminal Law, 97 HARV. L. REV. 625 (1983) . 
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 את לשפוט מחייב הסובייקטיבי האד� כבוד של החוקתי מהער� הנגזר האשמה עקרו�

 הסבר לפי. העבירה מעשה של הייחודיי� ובמאפייני� הסובייקטיבי במצבו בהתחשב האד�

 את התוח� הכוח רק אלא להרשעה המוביל המניע להיות יכול אינו האשמה עקרו�, זה

 האד� כבוד נותר, החוקתי ברובד, ההרשעה את המצדיק הכוח. ההרשעה גבולות

 כמי ומציגו האד� של מעמדו את מערער העבירה מעשה, במבוא שהוזכר כפי. האובייקטיבי

 מהדהדת והיא, העבירה נפגע של בגדרו רק נשארת אינה הפגיעה זה במוב�. בו לפגוע שנית�

 את ולחזק למקומו האד� ודכב את להחזיר מבקשת הפלילית הענישה. האד� בני בכל

 מבקש הסובייקטיבי האד� מכבוד הנגזר האשמה עקרו�, מנגד 186.החיי� קדושת של האתוס

 להרשיע אי� שלפיה העונשי� לדיני חוקתית מגבלה ולהציב העונשית האחריות את לתחו�

 ביטוי לידי בא זו גישה של באימוצה החשש. הסובייקטיבית האשמה ממידת החורגת במידה

 הפלילי המשפט של כוחו את מגבילה זו גישה – חוקתי�הפלילי במישור: מישורי� בשני

 האד� כבוד של חוקתיי� בערכי� המעוג� החיי� קדושת של חברתי אתוס ליצור

 נפגע שבה� במקרי� ג� ההרשעה יכולת את מגביל האשמה שעקרו� כיוו�. האובייקטיבי

 כבוד של החוקתי הער� העדפת. קתיי�החו הערכי� שני בי� מתח נוצר, החיי� קדושת ער�

 המשפט מתחומי הסובייקטיבי האד� כבוד של אימו� לדחות יכולה האובייקטיבי האד�

 מכבוד הנגזר האשמה עקרו� של הפרוטקטיבי אופיו –תפקודי �הפלילי במישור; הפלילי

 לגישות פתח ולפתוח גבולותיו בקביעת לקושי להוביל יכול הסובייקטיבי האד�

 מצבו בשל למעשיו הנאש� של מאחריותו המפחיתות פוזיטיביסטיות ולוגיותקרימינ

 הסיבות שתי אלו 187,להראות שביקשתי וכפי, לדעתי .מצב בכל כמעט הסובייקטיבי

  .חוקתי כעיקרו� האשמה עקרו� את לדחות המשפט בית את שהובילו המרכזיות

 מהער� הנגזר האשמה עקרו�, הסובייקטיבי האד� מכבוד הנגזר האשמה לעקרו� בניגוד

 ג� אלא, פרוטקטיבית משמעות רק מקבל אינו מוסרי כפועל האד� כבוד של החוקתי

 כמי נתפס שהנאש� כיוו� .לדי� הנאש� את להעמיד המחייבת תקונסטיטוטיבי משמעות

 חובה מתעוררת, באחר לפגיעה הובילו מעשיו שבו במקו�, מוסרית בחירה מתו� שפועל

 גישה פי על. האד� לכבוד מזכותו כחלק לדי� ולהעמידו החברה ערכי לבי� ערכיו בי� לעמת

 כיוו�. החברה ערכי לבי� ערכיו בי� עימות זירת ומהווה בנאש� מתרכז הפלילי המשפט, זו

 ג� אלא הפלילי המשפט של כוחו את המגביל הגנתי רכיב רק אינו האשמה עקרו�, שכ�

 מ� הנגזר האשמה שעקרו� היא טענתי. הפלילי ההלי� את המצדיק הקונסטיטוטיבי הכוח

 בעקבות שמתעוררי� הקשיי� שני את מקהה מוסרי כפועל האד� כבוד של החוקתי הער�

 
הוא העלה את ר� הענישה א� מעל , בחלק מהמקרי שבה סבר המחוקק כי יש להרתיע את הציבור  186

על . ובעבירות של פורנוגרפיה" פגע וברח"בעבירות תנועה מסוימות כגו� , לדוגמה. לגבולות האשמה
המשפט הפלילי בפסיקת "אריה 	 גורמריראו , תופעת הפאניקה המוסרית והשפעתה על דיני העונשי�

 די�"  מגמה של הרחבת האחריות הפלילית ושל החמרת הענישה–א "בית המשפט העליו� בשנת תשע
; 12' בעמ, 67ש "לעיל ה, "הרפורמה המוצעת לעבירות ההמתה"אריה 	גור; )2013 (59 ז ודברי�

Miriam Gur-Arye, Can Freedom of Expression Survive a Social Trauma – The Israeli 
Experience, 13 DUKE J. COMP. & INT’L L. 155 (2003) .לניתוח סוציולוגי 	ראו משפטי של התופעה 

ERIC GOODE & NACHMAN BEN-YEHUDA, MORAL PANICS: THE SOCIAL CONSTRUCTION OF 

DEVIENCE (2nd ed. 2009). 
 . 414' ראו את הדיו� לעיל בעמ  187
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� של המאוחרי� הדי� בפסקי אימוצו את שאפשר והוא, חוקתי קרו�יכע האשמה עקרו� אימו

   .העליו� המשפט בית

 המשפט של כוחו את ליגבי האשמה עקרו� כי חשש קיי� שבו, חוקתי�הפלילי במישור

 כפועל האד� כבוד של החוקתי הער� לפי אכ�, החיי� קדושת של אתוס ביצירת הפלילי

 כבוד על מהגנה מוסטת הפלילי המשפט של הקונסטיטוטיבית החוקתית המסגרת מוסרי

 הנאש� לעבר, החיי� קדושת של אתוס לעצב שמטרתו, והאבסטרקטי האובייקטיבי האד�

 – והמוסריות הערכיות ובחירותיו מעשיו על לחברה וחשבו� די� סורלמ וחובתו הקונקרטי

 להביט על נכו� הדר� בה לדעתו את הנדל השופט תיאר כ�. מוסרי כפועל אליו מהיחס כחלק

   :הפלילי לי�הה

 אי� להקל ראש ג� ברכיב החינוכי של המשפט הפלילי המכוו� לא רק לדעתי

 וביתר שאת – מלומדי� רבי� .כלפי החברה אלא ג� ובמיוחד כלפי הנאש�

אלא א� את ,  רואי� בענישה לא רק גמול או הרתעה–בתקופה האחרונה 

 וללמד� להבחי� בי� טוב ורע ובי� מי�דרכה של החברה להידבר ע� הנאש

אלא ,  ההרשעה לא באה רק לתייג את הנאש�– על פי קו זה  [...]אסור ומותר

ת מעשיו ולשוב לדר� בראש ובראשונה לגרו� לו להפני� את משמעו

  188.הישר

 הוא ובכ� 189,הקומוניקטיבית הגישה מחלוצי, דא� אנטוני של לכתביו מפנה הוא בדבריו

 האד� כבוד על משמירה – החוקתי במישור – הפלילי ההלי� של של המוקד את מסיט

   190.עצמו הנאש� ע� בדיאלוג הממוקד הלי� לעבר האובייקטיבי

 שמכירה יתר מסובייקטיביזציית חשש עוררהת שבו, תפקודי�הפלילי במישור

 האד� כבוד של החוקתי הער�, ההרשעה אפשרות את ומגבילה האד� של בחולשותיו

 חייו נסיבות של תוצר שהוא מוסרי נפעל בו לראות האפשרות את מצמצ� מוסרי כפועל

 ישהראית כפי. וערכיי� מוסריי� שיקולי� מתו� הפועל אוטונומי יצור בו לראות ומחייב

 עקרו� של הפרוטקטיבי הער� את יישמו אשר, ארז�ברק השופטת וה� הנדל השופט ה�, לעיל

 ולראות פלילית אחריות נאש� על להטיל המחייב הפוזיטיבי הפ� את ג� הדגישו, האשמה

 האד� מכבוד הנגזר האשמה עקרו� לעומת, כ�. האד� לכבוד מזכותו כחלק מוסרי פועל בו

 של יתר לסובייקטיביזציית חשש ומעורר ההרשעה לר� �חס רק שהוא ,הסובייקטיבי

 חוקתית חובה מייצר מוסרי כפועל האד� מכבוד הנגזר האשמה עקרו�, הפלילי המשפט

 הוא נאש�ה חולשת של הסובייקטיבי הפ� את להדגיש ובמקו�, לדי� הנאש� את ידהעמל

 דעת שיקול לפי ולנהוג הפנימיי� דחפיו על לשלוט שיכול מוסרי פועל בו לראות מבקש

  :הנדל השופט הדברי� את ניסח כ�. מוסרי

 
 ).11.1.2017, פורס בנבו( לפסק דינו של השופט הנדל 3' פס, פלוני'  ישראל נמדינת 240/16פ "ע  188
 ANTONY R. DUFF, PUNISHMENT, COMMUNICATION, ANDעיקרי התאוריה מובאי בספר   189

COMMUNITY (2001) . לעיל  .179 ש"הראו ג
שלפיה ההלי� הפלילי , ליפקי�'  מדבריו של פרופגוטסדינרמצטט השופט הנדל בעניי� , בדומה לכ�  190

לעיל , גוטסדינרעניי� ראו (אינו מכוו� לחברה אלא לעימות עולמו המוסרי של הנאש ע ערכי החברה 
 ).  לפסק דינו39' פס, 174ש "ה
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 נתוני� ידי על רק מופעל ואינו בלבד אינסטינקטיבי באופ� פועל אינו האד�

, אוטונומי יצור הוא האד� כי ההנחה ]... [אובייקטיביי� סביבתיי�

 ולתעד� לנהוג כללי� אלו פי על לבחור היכולת את יש שלאד�, משמעותה

   191.שהוא סוג מכל אינטרסנטית פעולה פני על וסריתהמ הפעולה את

 לאד� מתייחס אינו מוסרי כפועל האד� כבוד של החוקתי הער� אימו� א� לתהות נית�

 ובכ�, "המוסרי פועל"ל פנייה של באצטלה הסביר האד� דמות לפי ואובייקטיבי מופשט

 שורבמי. בשלילה היא דעתי .האובייקטיבי האד� כבוד את משק� הוא למעשה

 הסובייקטיבי בנאש� הפלילי המשפט את ממקד מוסרי כפועל האד� כבוד נרטיבי�העקרוני

 חברתיי� ערכי� ולא כבודו את טפשהמ בית ציבי המשפטי ההלי� במרכז כי ומבטיח

 בית של ולאטנטיביות המהותי הפלילי המשפט לעיצוב רבה משמעות זו לגישה. מתחרי�

 בדי� חשוב שינוי על עמצבי שהמאמר סבור אני הדוקטרינרי במישור 192.לנאש� המשפט

 דוגמאות כמה ואציי� חוקתי כעיקרו� האשמה עקרו� אימו� בעקבות שחל הפלילי

 את להצדיק יכולה ,האד� כבוד של האובייקטיבי הער� לעומת, ראשית :זאת הממחישות

 מכפי רבה עונשית אחריות מטילי� ה� כאשר ג� העונשי� דיני של חוקתיי��התת ההסדרי�

 מחייב מוסרי כפועל האד� מכבוד הנגזר האשמה עקרו�, הסובייקטיבית האשמה מידת

 מהשוואת משתק� זה פרדיגמטי שינוי. האשמה לעקרו� חוקתי�התת ההסדר את להגביל

 בעניי�. טמטאווי ובעניי� פלוני בעניי� הדי� לפסקי ביטו� ובעניי� סילגדו בעניי� הדי� פסקי

 המערער של  הפליליתהאחריות הורחבה, זיטיבי הנעו� בלשו� החוק הפודי�ה לפי, סילגדו

 לא תכנ� ולא שהוא א� קטיביתג� לעבירת הרצח מסיבות חיצוניות למידת האשמה הסוביי

 נקבעה אחריות פלילית על פי אמות מידה ביטו�בעניי� , בדומה לכ�. צפה תוצאה זו

, בניגוד לכ�.  הנפשי הסובייקטיבייסוד המתקיי� שאי� נקבע בושאובייקטיביות ג� במקרה 

 את גבילה, טמטאווי ובעניי� פלוניכפי שהוא עוצב בעניי� , עקרו� האשמה החוקתי

 מחדש ועיצבהאפשרות להטיל אחריות פלילית מסיבות חיצוניות לאשמה הסובייקטיבית 

 נוספת דוגמה . האשמה הסובייקטיביתמידת תהלו� את שההרשעה כדי את הדי� העונשי

 בעניי� שנעשה כפי מוסרי כפועל האד� כבוד של ער�ה לפי האישית האחריות הגברת היא

 יתכ�י אלה במקרי�. כה� בעניי� ארז�ברק השופטת מדברי להשתק� שיכול וכפי ,גוטסדינר

 החוקתית הפרשנות אול�, הגנה לנאש� להעניק נית� חוקתיי��התת הסדרי�ה פי שעל

. להרשיעו ראוי כי מסקנהל ובילהמ דווקא תהסובייקטיבי האשמה עקרו� את דגישהמש

 לנושאי� נושקת אשר, השוני� החוקתיי� הערכי� בי� מתח מתעורר בהש נוספת סוגיה

 המשפטיות החזקות שאלת היא ,הישראלית בפסיקה במלואה הוכרעה וטר� כא� הנדוני�

 קהחז בי� ביניי� גישת להציע יכול מוסרי כפועל האד� כבוד, לדעתי. הפלילי בדי�

 בחינת של מלאה סובייקטיביזציה לבי� והמופשט הסביר האד� על המבוססת אובייקטיבית

 
191   .39' פס, ש
 . בנספח למאמר להל�, )130ש "לעיל ה (גדבא�ראו את הדיו� בעניי�   192
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 עקרו� של כוחו על מצביעות אלה דוגמאות 193.נורמטיבי רכיב כל ששוללת הנפשי היסוד

   .המהותי הפלילי הדי� את מחדש לעצב מוסרי כפועל האד� מכבוד הנגזר האשמה

 מהותיי� מובני� בשני שונה מוסרי כפועל אד�ה מכבוד הנגזר האשמה עקרו�, לסיכו�

 האשמה עקרו�, הראשו�: הסובייקטיבי האד� כבוד של החוקתי מהער� הנגזר מזה

 האד� כבוד של החוקתי הער� על המבוסס פלילי במשפט הנאש� על מג� הסובייקטיבי

 אד�ה מכבוד הנגזר האשמה עקרו� ואילו, מתחרה חוקתי ער� ע� מתנגש ולכ� האובייקטיבי

 המוקד את ומסיט הפלילי המשפט של להצדקה חלופי חוקתי רציונל מספק מוסרי כפועל

 האשמה עקרו� בכ�. עצמו הנאש� של כבודו לעבר האובייקטיבי האד� בכבוד מהפגיעה

 ,השני; עצמאי חוקתי ער� של הגשמה מבטא אלא אחר חוקתי ער� ע� מתחרה אינו

 להכרה מובילה הסובייקטיבי האד� מכבוד הנגזר האשמה עקרו� של יההסובייקטיביזצ

 בצורה מגבילה ובכ�, הפלילית אחריותו מבחינת כחלק מוסרי כנפעל האד� של במצבו

 של תהפרוטקטיביו את תוח� מוסרי כפועל האד� כבוד ואילו, הפלילי המשפט את ניכרת

  .הפלילי המשפט של כוחו הגבלת מפני החשש את ומרכ� האשמה עקרו�

 הגדרה מחדש של –כבוד האד� כפועל מוסרי : ו�במקו� סיכ. ה
 המתח שבי� המשפט החוקתי והמשפט הפלילי 

 להגדרה מוסרי כפועל של כבוד האד� הפוטנציאל הדברי� אבקש לעמוד על בחתימת

  .  החוקתי למשפט הפליליהמשפט היחסי� המורכבת שבי� מערכת שלמחדש 
ותכליתו העיקרית היא , כויות האד�כבוד האד� וחירותו מגדיר את מגילת ז: יסוד�חוק

 המשפטית המסגרת הוא הפלילי המשפט, מנגד. להג� על האזרח מפני כוחה של המדינה
.  בכוח נגד האזרח לטובת המדינה והשמירה על הסדר הציבורילהשתמשהמאפשרת למדינה 

רי  בגדנסוגות מוגנות שאי� לפגוע בה� זכויותכמעט כל הזכויות המפורטות בחוק היסוד כ
 את.  ג� פרטיותוכ�ו, נפגעת  לקניי�זכותו, חירותו של האד� מוגבלת. המשפט הפלילי

 להבטיח היא המשפט הפלילי שתכלית בכ� בית המשפט סביר החוקתית הפגיעה לההצדקה
 גנימאת בעניי�, לדוגמה.  העבירהנפגעי שלהגנה על זכויותיה� החוקתיות של האזרחי� ו

 � הדואליות של ההלי� הפלילי את ותיארל יהודית קרפ  הגדרתה שאת ברק הנשיאאימ
 להדגיש כי לצד הפגיעה של המשפט כדי בעל שני הראשי� ינוס האל של דמותובאמצעות 

 שבו במקו�,  פי הגדרה זועל 194. מג� על זכויות יתר האזרחי�הואהפלילי בזכויות הנאש� 
 נפגעי העבירה מוצדקת המשפט הפלילי אכ� מצליח להג� על שלו� הציבור ועל כבוד� של

,  ההגבלהפסקת בגבולות נעשה המשפט הפלילי של עיצובולפיכ� .  בזכויות הנאש�פגיעה
 המשפט ה� בבית אומצה זו גישה.  מדתית בזכויות אד� לתכלית ראויהפגיעההמאפשרת 

 
, ובייקטיביהנני סבור כי המבח� הא" :ביטו�פ "לעיל הזכרתי את דבריו של הנשיא ברק בהקשר זה בדנ  193

הוא , ואשר אינו מתחשב בנתוני סובייקטיביי של הממית, כפי שהתפתח בישראל מאז פרשת סגל
. 123 ש"ראו ג לעיל ה).  לפסק דינו של הנשיא ברק68' פס, 96ש "לעיל ה, ביטו�פ "דנ" (קיצוני מדי

 של ההתייחסותל. 155ש "ראו לעיל ה) 8ש "לעיל ה (סילגדובנוגע להסתייגותו של השופט הנדל מעניי� 
פורס ( לפסק דינה 12' פס, ינת ישראלמד'  ימר נהיילו 746/14פ "ארז לעניי� ראו בע	השופטת ברק

 ).31.5.2016, בנבו
 .  ברקהנשיא לפסק דינו של 5' פס, 2ש "לעיל ה, גנימאתפ "דנ  194
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בנוגע לפרוצדורה הפלילית טר� הכרעת הדי� וה� בנוגע לדי� הפלילי המהותי ולחוק 
,  נקבע שזכות הנאש� לחירות זהה לזכותו של כל אזרחגנימאת די� בפסק, וגמהלד. העונשי�

 הפלילי שהמשפט נקבע סילגדו ובעניי�,  רק במסגרת פסקת ההגבלהאפשריתופגיעה בה 
 פסקת ההצלה של קרש בנעו� וקיומו,  היסודחוק את סותר" על כרעיו ועל קרבו"

   195.ההגבלה
חסי� הראויי� שבי� המשפט החוקתי והמשפט  בימשפטי דיו� עורר סילגדו די� פסק
 שלא נית� רו מצד מלומדי� רבי� אשר סבלביקורתגישתו של הנשיא ברק זכתה . הפלילי

 העקרונית הביקורת על נוס� 196. היסודוק את חסותרלראות בענ� משפטי של� ומרכזי 
 לכ� מובילה הפלילי כולו מהמשפט החוקתי תחו� ההחרגת על שביקורת ג� נשמעה

תהלי� המאפשר , הפליליות הדוקטרינות עלבמקו� להחיל פרשנות חוקתית ש
הדיו� המשפטי מתנקז רק לגדרי פסקת ,  של המשפט הפליליקונסטיטוציונליזציה

 להבחנה בי� עבירות שענישה עליה� הצעות כמה הוצעו להתיר דילמה זו כדי 197.ההגבלה
 לכל המשות�. החוקרות את  היסוד לבי� עבירות שאי� לראות בה� סותחוק את סותרת

 בזכויות כפגיעה עליה אינה נתפסת נישה להגדיר קבוצת עבירות שהעניסיו� ואההצעות ה
 הצגת זאת לעומת 198. בפסקת ההגבלהמותנית ה העניששבה�החוקתיות לעומת עבירות 

 את הדיו� מהשאלה להסיט יכולה,  במאמר זהלהציגהמתח סביב כבוד האד� כפי שביקשתי 
  האד�כבודלעבר השאלה א� , לחירות  בזכותפגיעה היאה על צורותיה השונות א� העניש

על א� הדמיו� בי� השאלות אני סבור שהצגת . של הנאש� נפגע במסגרת ההלי� הפלילי
 דיו� תמאפשר"  לחירותהזכות"ולא רק סביב סוגיית "  האד�כבוד"הסוגיה בקונטקסט של 

  .  של המשפט הפליליאופיו עלעקרוני 
 את לדעתי תוא� י החוקתמשפטה  לחלוטי� אתכסותר של המשפט הפלילי אורהתי

 מינימלי יחסכבוד האד� האובייקטיבי קובע .  כבוד האד� האובייקטיבישל החוקתי הער�

 
שלפיה העובדה שדיני העונשי� אינ סותרי , כה�	יש לציי� כי ג דעת המיעוט של השופטת שטרסברג  195

עניי� ראו (נובעת מהעובדה שהאיזו� המגול בפסקת ההגבלה נעשה בהלי� החקיקה , סודאת חוק הי
 ). לפסק דינה8' פס ,8ש "לעיל ה, סילגדו

 .198ש "הבראו בהפניות להל�   196
מבקרי אחרי ציינו שהעובדה . 117–116' בעמ, 13ש "לעיל ה, ירות אצל דורפמ�ביקורת זו מוצגת בבה  197

 .שאי� עיקרו� חוקתי מנחה מובילה לכ� שהבחינה של פסקת ההגבלה הופכת להיות רזה וחסרת משמעות
 .332' בעמ, 85ש "לעיל ה, רוזנברג	בנדור ודנציגראו 

אריה מציעה להגדיר עבירות שקיימת בה� הסכמה אוניברסלית כי יש צור� להג� על נפגעי העבירה 	גור  198
אי� מוטל על המדינה הנטל להוכיח כי פסקת , לדעתה, במקרי אלה. במחיר הגבלת חירותו של הנאש

על המשפט הפלילי ' המהפכה החוקתית'השפעת "אריה 	ורגראו ( בנסיבות המקרה תההגבלה מתקיימ
קנאי מציעה ). 67' בעמ, 10ש "לעיל ה, Gur-Arye & Weigend; 332' בעמ, 85ש "לעיל ה, "המהותי

לאת את עקרונות היסוד של המשפט פלילי יש להחיל את מבחני שרק במקרי שבה העבירה אינה ממ
לביא מתמקד א� הוא בפגיעה בזכות החוקתית ). 151' בעמ, 40ש "לעיל ה, קנאיראו (פסקת ההגבלה 

לבי� , ל פגיעה חוקתיתשבה� לדעתו אי� כל, לחירות ומציע להבחי� בי� עבירות ליבה של המשפט הפלילי
, 34ש "לעיל ה, לביאראו (שבה� יש פגיעה חוקתית שצריכה לצלוח את פסקת ההגבלה , עבירות פריפריה

במקרי , לשיטת". מבח� הער� הגלו במעשה"רוזנברג את 	הציעו בנדור ודנציג, לאחרונה). 519' בעמ
יש לראות בהטלת הגבלה עליו פגיעה חוקתית שצריכה לעמוד , � חיובי כלשהו במעשהשבה יש ער

אי� לראות בענישה , ואילו במקרי שבה המעשה נועד רק לפגיעה באחר, במבחני פסקת ההגבלה
 ).365–340' בעמ, 85ש " הלעיל, רוזנברג	בנדור ודנציגראו (פגיעה בזכות חוקתית 
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במוב� זה זכותו החוקתית . והוא אינדיפרנטי למצבו של הפרט, אד�ה בני כלואוניברסלי ל
והדר� , י� זהה לזכותו של כל אזרח תמשל נאש� או של מי שהורשע בהלי� הפלילי

 :לאמור. להתגבר על המגבלות שמטיל חוק היסוד היא רק באמצעות פסקת ההגבלה
והצדקתו , המשפט הפלילי מעצ� טיבו אכ� פוגע בזכויות אד� המוענקות מכוח חוק היסוד

   . העבירה במסגרת פסקת ההגבלהי ער� קדושת החיי� ועל זכויות נפגעעל בהגנהנעוצה 
ומשכ� מטיל חובה ,  מוסריפועל חוק היסוד כמחייב לראות באד� פרשנות,  לכ�בניגוד

 את מערכת היחסי� שבי� מציגה, חוקתית להעמיד אד� לדי� על מעשיו כחלק מכבודו
 שבוגישה זו אינה עוסקת רק בהגדרת התחו� . המשפט הפלילי למשפט החוקתי באור שונה

אלא ,  לאור פסקת ההגבלההפגיעה ובבחינתוקתי  החלמשפט הפלילי המשפט מתח בי� יש
 בו ביטוי לכבוד האד� ת מחדש את המשפט הפלילי לאור חוק היסוד כדי לראולעצב דורשת

 בכבוד פוגעי� והעונשי הפלילי שההלי� היא המסורתית הכוחות משוואת. של הנאש�
. הפלילית ההפרוצדור על מגבלות הטלת באמצעות עליו מג� החוקתי המשפט ואילו, האד�
 אינ� החוקתיי� העקרונות לפיהו, חדשה גישה מציע מוסרי פועלכ האד� כבוד, לכ� בניגוד

 הפלילי שהמשפט באופ� העונשיות הדוקטרינות את מעצבי� ג� אלא פרוטקטיביי� רק
 להראות ביקשתי במאמר שהוצגו בדוגמאות. האד� לכבוד פוזיטיבי ביטוי הייה עצמו

 של הפרשנות על משליכה היאו ,הדי� פסקי של ברטוריקה רק מסתכמת אינה זו שגישה
 הקיימת ההלכה את המשפט בית שינה טמטאווי ובעניי� פלוני בעניי� .העונשית הדוקטרינה

 את שהולמת סובייקטיבית אשמה לנאש� אי� שבו במקרה המתה בעבירת רשעהלה רשבא
 העונשי� לחוק) 2(יג34 סעי� מחדש פורש גוטסדינר ובעניי�, ההמתה בעבירת ההרשעה

, בהרחבה שהראיתי כפי 199.מוסמכת רשות של צו פי על שפעל מי של בהגנה העוסק
 את סותר החקיקתי ההסדר א� בשאלה הדיו� את מיקד רק לא המשפט בית אלה במקרי�

 הפלילית הדוקטרינה את לשנות מנת על היסוד בחוק השתמש אלא, לאו א� היסוד חוק
 יכול הפלילי המשפט שבה� מקרי� ייתכנו. המהותי ליליהפ המשפט את מחדש ולעצב
 באמצעות החקיקתי ההסדר של הלגיטימיות מידת את לבחו� ויש, היסוד חוק את לסתור
 המשפט שתחומי, ברק הנשיא זאת שהגדיר כפי, היא המל� דר� אול�, ההגבלה פסקת
 ביקשתי זה במאמר. היסוד חוק לאור מחדש פירוש� כדי בתו� קונסטיטוציונליזציה יעברו

 המשפט בתחומי זה תהלי� מאפשרת מוסרי כפועל האד� כבוד של פרשנות כיצד להראות
  . המהותי הפלילי

 דוקטרינת –ביטויי� נוספי� לכבוד האד� כפועל מוסרי : נספח. ו
   והזכות לחקירה נגדית"פח יקוש"

 עקרו� של החוקתי במעמד שחל ובשינוי האד� כבוד של החוקתי ער�ב התמקדתי במאמר

 עיצוב לע החוקתי האשמה עקרו� להשפעת נוספת דוגמה להראות אבקש בנספח .האשמה

 ככבוד היסוד חוק של החוקתי הער� שפרשנות לכ� נוספת ודוגמה המהותי הפלילי הדי�

 הלכה הנקבע לא הדי� פסקי בשני. האשמה לעקרו� רק תחומה אינה מוסרי כפועל האד�

 
תאוריה חוקתית באשר לזכותו , בדעת מיעוט,  השופט הנדלפיתח גדבא�בנספח למאמר אראה כי בעניי�   199

  ).130ש "לעיל ה, גדבא�עניי� (של הנאש לחקירה הנגדית בנוגע לעבירות שבה� הוא מואש
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 ובעניי�, הנדו� המקרה לצור� הכרעה נדרשת שאי� נקבע טיעיק בעניי� :הנדל השופט כדעת

 מכ� נובעת אלה די� פסקי של חשיבות� זאת חר�. מיעוט בדעת הנדל השופט נותר גדבא�

 הדי� לעיצוב לתרו� יכול מוסרי כפועל האד� כבוד של החוקתי הער� כיצד מראי� שה�

  ).ב מהדוג (לנאש� חדשות זכויות להעניק וא�) א דוגמה (המהותי

 המתייחסת, )Entrapment" (יקוש פח "בדוקטרינת המשפט בית ד� קטיעי בעניי�. א

 הדי� בפסק 200.לעבירה שידולו באמצעות חשוד להפליל מנסה הרשות שבו למקרה

 חמורי� פגמי� בשל אישו� כתב לבטל נית� יהיה מתאימות בנסיבות א� השאלה התעוררה

 פסק לאור כי סבר דנציגר השופט". יקוש פח "ותבאמצע להפללה הרשות של בניסיו� שנפלו

: חקירתיי� ממצאי� לפסול עלולי� הוג� להלי� בזכות פגמי� כי נקבע שבו, יששכרוב די�

 רק לא' היקוש הפח' הגנת להחלת מקו� יש הא� בשאלה מחדש לדו� העת בשלה כי דומני"

 היסוד חוק בעקבות יכ נקבע שבו, שכרובשי לעניי� בדומה, לשיטתו 201".הדי� גזירת בשלב

 ג� כ�, המרשיעי� העובדתיי� הממצאי� לפסילת להוביל עלולי� הוג� להלי� בזכות פגמי�

 202.האישו� כתב לביטול להוביל הרשות בפעולת שנפל חמור פג� יכול יקוש פח בעניי�

 הייתה המקרי� שבשני העובדה על נשענת יקוש פח לדוקטרינת ישכרוב עניי� בי� האנלוגיה

 להג� הצור� ועל, האזרח לבי� שבינה הכוחות פערי את בנצלה פוגענית הרשות של פעולתה

  . נגדו האישו� כתב ביטול כדי עד החשוד זכויות על

 פח טענת בשל אישו� כתב לבטל נית� לא כי נחר� באופ� קבע הנדל השופט, לכ� בניגוד

 בי� ישיר קו תוחלמ נית� לא, לשיטתו 203.היסוד חוק בעקבות שונתה לא זו והלכה, יקוש

 המקרי� בשני שונה ביטוי מקבלת האד� לכבוד הזכות. יקוש פח לדוקטרינת שכרובשי עניי�

 ראייה פסילת אפשר המשפט בית, יששכרוב שבעניי� בעוד. שונה לתוצאה ומובילה

 על אלא ראייה פסילת על אינו הדיו� יקוש בפח, החשוד של בזכויותיו פגיעה תו� שהושגה

, הרשות ידי על שודל שהחשוד העובדה בשל רק הפלילית האחריות הסרת . האשמהביטול

  : האשמה בעקרו� פוגעת

 אישית אחריות היא בפלילי� האחריות כי הוא עונשי� בדיני יסוד עיקרו�

. למודח ביחס ג� כ�). 477) 2(כב ד"פ, ש"היועמ' נ ווגר 246/68 פ"ע(

 מתמקדת הפלילי �בהלי העבירה יסודות התקיימות של המשפטית הבחינה

 קבילות ראיות פי על הוכח כאשר, כמתואר הישראלית הגישה לפי. בנאש�

, כשלעצמה אחרי� של פעילות� אי�, הנאש� אצל והעובדתי הנפשי היסוד

  204.מאשמו גורעת, יהיו אשר יהיו

 
 ).9.1.2014, פורס בנבו (מדינת ישראל'  נקטיעי 1201/12פ "רע  200
201  ראו את . ארז	ג השופטת ברק, ככל הנראה, בגישה זו מחזיקה.  לפסק דינו של השופט דנציגר2' פס, ש

, פורס בנבו (מדינת ישראל'  נזוננישוילי 307/17פ "הערתה על פסק דינו של השופט רובינשטיי� בע
 21.3.2017.(  

 . לפסק דינו של השופט דנציגר2' פס, 200ש "הלעיל , קטיעי יי�ענ  202
203   .7' פס, ש
204   .ש
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, גוטסדינר ובעניי� פלוני בעניי� הנדל השופט של העקרונית קביעתו את מזכירי� אלה דברי�

 זכויותיו על שמירה המבטיחה הנאש� על הגנה רצועת רק היסוד בחוק לראות אי� ה�שלפי

 מוסרי כפועל לנאש� להתייחס המבטיחי� העונשי� דיני של מחדש עיצוב ג� א� כי

 בשל רק פלילית מאחריות פטור הענקת לפיכ�. האישית אשמתו מידת פי על לדי� ולהעמידו

 של בכבודו פגיעה עצמה היא) הרשות בהתנהלות פגמי� זה ובמקרה (אחרי� של פעילות�

  . מוסרי כפועל ולא פסיבי כנפעל אותו המציגה הנאש�

 נגדית חקירה להיחקר הנאש� של בזכותו המשפט בית ד� גדבא� בעניי� הדי� בפסק. ב

 נגדית חקירה להיחקר נאש� של שזכותו הייתה הדי� בפסק הרוב דעת 205.ההגנה בפרשת

 היא אלא, עצמאית חוקתית זכות לכדי מגיעה אינה התביעה ידי על ההגנה בפרשת עדותו על

 השופט, לכ� בניגוד. הרשעה מפני להתגונ� החשוד של זכותו נפגעה א� בשאלה תלויה

 לכבוד החוקתית בזכות נעוצה התביעה מטע� נגדית לחקירה הנאש� של זכותו כי סבר הנדל

 בנוגע גרסתו את לקבל מחייבת והפרתה, הרשעה מפני להתגונ� מזכותו במנותק האד�

. הפוכה במסקנה התומכות ראיות יש שבה� במקרי� ג�, נחקר לא הוא שעליה� לעבירות

 החקירה של הראייתי המשקל בשאלת עוסקת אינה הדי� בפסק המחלוקת כי להראות אבקש

 כ� ואחר הרוב דעת בהצגת אפתח. הפלילי המשפט על היסוד חוק בהשפעת אלא הנגדית

  .הנדל השופט של עמדתו את אציג

 הזכות היק�: ברורה היא, הרוב דעת את כתבה אשר, ארז�ברק השופטת של עמדתה

 של עדותו. ראייתית אלא חוקתית שאלה אינה התביעה ידי על הנאש� של נגדית לחקירה

 סדר שחוק וכיוו�, אחרי� עדי� מפי בהלי� שנשמעת אחרת עדות מכל שונה אינה הנאש�

 206.בהלי� פג� נעשתה לא זו שבו במקרה לראות אי�, נגדית חקירה מחייב ואינ הפלילי הדי�

 אינו חברי שפרס היריעה רוחב "לדעתה כי ארז�ברק השופטת קובעת הדי� פסק בפתח כבר

 שלפי וכיוו� השוד בעניי� שהונחה הראייתית התשתית לנוכח, זה בתיק הכרעה לצור� דרוש

 היעדר שבו במקרה רק 207".נפגעה לא במשפטו להתגונ� המערער של יכולתו שיפוטי מיטב

 נפגעה כי לקבוע יש חפותו את להוכיח הנאש� של ביכולתו לפגוע עלול נגדית חקירה

 הנאש� של עדותו במהל� התביעה מטע� הנגדית החקירה כי מוסיפה היא כ� על. זכותו

   208.תוגרס את להפרי� התביעה של כלי אלא הנאש� של חוקתית זכות אינה ההגנה בפרשת

 כזכותהשופט הנדל ביקש לעג� בפסק הדי� את זכותו של הנאש� לחקירה נגדית , מנגד

 לעבור את התביעה הצליחה הראייתית א� מהשאלה במנותק,  היסודחוק בהנעוצהחוקתית 

 החוקתיות הזכויות הישראלית שבשיטה כ� על עומד הוא הדי� פסק בפתח. ר� הספק הסביר

  209:חוקתיי��התת ההסדרי� את מחדש מעצבות ה� אול� ,היסוד בחוק מפורטות אינ�

 ההלי� על פי סעיפי� או אתבית המשפט בוח� או מעצב ,  הפליליבמגרש

הנובע , מצוי התיקו� החוקתי, ולא רק, ברקע:  זאת יש לזכורא�[...] תקנות 

התוצאה היא שהזכויות הדיוניות עלו . מעקרונות השיטה ומחוקי היסוד

 
 .130ש "לעיל ה, גדבא�עניי�   205
206   .ארז	 לפסק דינה של השופטת ברק7' פס, ש
207   .2' פס, ש
208   .13' פס, ש
209   .  לפסק דינו של השופט הנדל11' פס, ש
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על . כבוד האד� וחירותו: יסוד� גיבוי וחיזוק מחוקוה� מקבלות, בדרגה

על דר� . שדרוג זה לתת אותותיו בניתוח הזכויות הדיוניות בהלי� הפלילי

יחד ע� המנגינה של , יש לשמוע את המילי� של החוק הפרטני, ההשאלה

 בה לפירוש תייעיס, בית המשפט המאזי� למנגינה. העקרונות החוקתיי�

  . תו� עיצוב והעשרת זכות הנאש� להלי� הוג�,ולניתוח הדי� הפלילי

 יוצר רק אינו הפלילי למשפט מבהיר כי המפגש בי� המשפט החוקתי הוא אלה בדברי�

 סמו� לחקיקת חוק יתנוכפי שעשו פסקי הדי� שנ, הגבלות חוקתיות על ההלי� הפלילי

פגש בי�  כי הממדגישלש� כ� הוא . אלא בכוחו לעצב מחדש את אופיו של ההלי�, היסוד

 אינו מסתכ� בזכות החוקתית של הנאש� לחירות אלא הפלילי למשפטהמשפט החוקתי 

  :דווקא בזכותו של הנאש� לכבוד

כבוד האד� וחירותו קובע מפורשות כי : יסוד� לחוק5 תשיבני כי סעי� ואל

בהסגרה או , במעצר, נוטלי� ואי� מגבילי� את חירותו של אד� במאסר אי�"

והי הוראה כללית שכשלעצמה אינה מדריכה כיצד ז. "אחרתבכל דר� 

 אינו משרטט הוראות 5סעי� . להכריע במקרי� הנידוני� בבית המשפט

כי הדיו� החוקתי ,  על האמתנודה. קונקרטיות באשר לאופ� ניהול ההלי�

יסוד �חוק[...]  נובע מהגדרת המונח כבוד האד� וחירותו על ידי בית המשפט

אי� הוא מגדיר מה הוא כבוד . ה פתוחה הואזה במובני� מסוימי� רקמ

והרגישות ,  לבית המשפטנקתמלאכה זו מוע. ודאי לא בהלי� הפלילי, האד�

  210.נדרשת

במנותק משאלת ,  מזכותו החוקתית לכבודחלק אפוא זכותו של הנאש� לחקירה נגדית היא 

  :המשקל הראייתי שיש בה

�פרשנות ודר� היישו�  ה–פלילי � הפני�בדי� א� כליי העבודה מצויי� א

: יסוד�כא� המשמעות של חקיקת חוק. יונקי� את תוכנ� מהמשפט החוקתי

די� זה מרחיב ומוסי� על מער� השיקולי� שהובאו . כבוד האד� וחירותו

צמצו� הסוגיה של היעדר חקירה , להשקפתי, משכ�. בפסיקה שקדמה לו

 על התפר לותההסתכ...]  [ של חקר האמת מציג תמונה חלקיתדנגדית לרוב

שבי� המשפט הפלילי והמשפט החוקתי מדגישה את המסקנה כי על בית 

   211. על זכויות הנאש� להלי� הוג�שמורהמשפט ל

.  בי� המשפט החוקתי למשפט הפלילי מוביל לעיצוב מחדש של המשפט הפליליהמפגש

בניגוד לגישה המסורתית אשר רואה בהלי� הפלילי אמצעי אפקטיבי להכרעה בשאלות 

המשפט החוקתי משנה את אופיו של המשפט הפלילי , העובדתיות המובילות להרשעה

   : לספר את סיפורוזכותו אתומציב במרכז ההלי� את הנאש� ו

 
210   . )הוספהההדגשה ( לפסק דינו של השופט הנדל 11' פס, ש
211   .20' פס, ש
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דווקא מפני שרשאי הוא , בחירתו להעיד.  עומד במרכז המשפטהנאש�

 הבוחר הנאש�...]  [ במשפט– א� לא המרכזי –מהווה שלב מרכזי , לשתוק

  212.זהו חלק מכבודו.  מבקש הזדמנות מלאה לספר את סיפורולהעיד אכ�

 במרכז ההלי� הפלילי תואמת צבת לספר את סיפורו היא שניהנאש� כי זכותו של האמירה

ללא ספק את הער� החוקתי של כבוד האד� כפועל מוסרי ואת השינוי שחל לדעת השופט 

 את הזכות לחקירה נגדית  הדי� מבקש לעג�פסק. הנדל במשפט הפלילי בעקבות חוק היסוד

 של סדר דוקטרינה שהיא אינה חלק מהא�של הנאש� בעקרונות חוקתיי� ובחוק היסוד 

הסיבה לכ� היא שלדעת השופט הנדל חוק היסוד חולל שינוי פרדיגמטי בדי� . הדי� הפלילי

  . מחדש את ההלי� הפלילי סביב כבודו של הנאש� כפועל מוסרימעצב הואהפלילי ו

 
212   .16–15' פס, ש




