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 זכויות אדם והמשפט הפלילי המהותי

 *אריה-מרים גור

 

 מבוא

התפתח במשפט הישראלי שיח של זכויות אדם.  1מאז חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחרותו

בהקשרים מגוונים, הן הפסיקה הישראלית והן הכתיבה האקדמית מרבים לדון במהות הזכות, 

בשאלה האם הייתה פגיעה בזכות והאם הפגיעה היא מידתית ועומדת במבחני פיסקת ההגבלה 

י, אך זאת בעיקר בהקשר שיח זכויות האדם לא פסח על המשפט הפליל 2חוק היסוד.ל 8סעיף שב

להליכים הפליליים ולענישה. בתי המשפט דנו לא פעם בזכויות חשודים ופסקו, למשל, כי 

במסגרת  3ומשפילים במהלך החקירה; פוגענייםלחשודים זכות שלא להיות חשופים להליכים 

 4דין. ידי עורכי-דיון בזכויות נאשמים להליכים הוגנים הודגשה חשיבותה של הזכות לייצוג על

ונשיאתו חייבת להתבצע בתנאים  5דגש מיוחד הושם על העונש, החייב להלום את אשמת הנאשם

המאפשר  הסוהר-פסל את תיקון פקודת בתיבית המשפט העליון אף  6אנושיים ובלתי משפילים.

פגיעה בלתי מידתית בכבוד  תפוגע הסוהרהפרטת בתי מהנימוק כי  7הקמת בתי סוהר פרטיים

לעומת כל אלה, במסגרת המשפט הפלילי המהותי, המגדיר  8.ולפיכך התיקון איננו חוקתי האדם

בתי המשפט נותנים את רחוקות רק לעיתים  9.הוא דלאת סוגי העבירות, השיח של זכויות אדם 

הדעת לשאלה האם קיומה של עבירה פלילית, האוסרת על התנהגות מסוימת, פוגעת פגיעה לא 

במקרים הלא רבים בהם נדרשים בתי המשפט לבחון את חוקיותה של עבירה, מידתית בזכויות. 

 הנטייה היא להכשיר את העבירה. 

יקוח פמהפעלת  רתיעהובדלות שיח הזכויות במשפט הפלילי המהותי המתבטאת ב התופעה

משפט הישראלי. בשיטות משפט שונות קיים פער ל תייחודינה אינפלילית העבירה חוקתי על ה

ענישה, מצד אחד, לבין הפלילים ועל ההליכים החוקתי על פיקוח  הנכונות להפעילבין משמעותי 

 על פניו, התופעה האמורה על העבירה הפלילית מהצד האחר.  הרתיעה מלפקח, חוקתית,

, שהרי כל עבירה פלילית מטילה מגבלות על חרותו של הפרט להתנהג כרצונו, מכפיפה המפתיע

                                                             
הפקולטה למשפטים האוניברסיטה העברית. תודתי לעוזרת *  הקתדרה למשפט פלילי ע"ש השופט בזיל וונש,  

 המחקר שלי שירה עפרון, על עזרתה באיסוף החומרים ששימשו בסיס לרשימה זו, ועל הערותיה המועילות.
 .150יסוד: כבוד האדם וחירותו, ס"ח התשנ"ב -חוק 1
דיני זכויות האדם בישראל ינה (; ברק מד2014)הזכות החוקתית ובנותיה  –כבוד האדם ראו למשל: אהרן ברק  2
ברק  (;1999) 129כא  עיוני משפט(; אייל גרוס "זכות הקניין כזכות חוקתית וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו" 2017)

מדינה "הזכות החוקתית לשוויון בפסיקת בית־המשפט העליון: כבוד האדם, האינטרס הציבורי וצדק חלוקתי" 
כח  משפטיםעל היקפה של המהפכה החוקתית"  —הזכויות הבלתי־מנויות "ומר (; הלל ס2016) 63יז משפט וממשל 

 (; דני סטטמן2017יב ) משפטים על אתרההנצחה" -(; אדם שנער "חופש הביטוי, חופש המימון ועקרון אי1997) 257
"חוק יסוד (; יהודית קרפ, 2004) 5כא  מחקרי משפטוגדעון ספיר ״חופש הדת, חופש מדת והגנה על רגשות דתיים״ 

 (.1992) 323א  משפט וממשלביוגרפיה של מאבקי כוח"  –כבוד האדם וחירותו 
 (.29.07.2010לפסק דינו של השופט לוי )פורסם בנבו,  12פס' סנקר נ' מדינת ישראל  9808/06ע"פ  3
 (.201223.08.לפסק דינו של השופט דנציגר )פורסם בנבו,  27פס'  בגימוב נ' מדינת ישראל 8868/11ע"פ  4
 (.16.09.2010)פורסם בנבו, שולשטיין נ' רשות ההגבלים העסקים  4783/09ע"פ  5
 (.13.06.2017)פורסם בנבו,  האגודה לזכויות האזרח נ' השר לביטחון פנים 1892/14בג"ץ  6
 .2004במרץ  31מיום  1935ס"ח  ,2004-(, התשס"ד28הסוהר )מס'  חוק לתיקון פקודת בתי  7
(. 9.11.09-)פורסם בנבו, ההמרכז האקדמי למשפט ולעסקים, חטיבת זכויות האדם נ' שר האוצר  2605/05בגץ  8

 )"נ' שר האוצר חטיבת זכויות האדם 2605/05לדיון בפסק דין ראו: אלון הראל, "על מגבלות ההפרטה )בעקבות בג"ץ 
 )2011) 663( 3מא ) משפטים, על כבוד האדם והפרטה""ואסף הראל, מיכל טמיר (; 2010ב ) על אתר משפטים

במסגרת המשפט  "כבוד האדם"במסגרת ההליך הפלילי לבין  ההתייחסות ל"כבוד האדם"להדגשת הפער בין  9
פלילי בישראל לאור ניתוח -עדיאל זימרן, "מגמות במשפט החוקתי :ראו ,הפלילי המהותי במשפט הישראלי

 (2019 ) 383מטמשפטים , 'מושגי של 'כבוד האדם

http://knesset.gov.il/Laws/Data/law/1935/1935_All.html
http://knesset.gov.il/Laws/Data/law/1935/1935_All.html
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D_(%D7%9B%D7%AA%D7%91_%D7%A2%D7%AA)


 טיםפמשכתב העת                                      שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת                                       
 

בכבוד בעקבות הסטיגמה הנלווית להרשעה פלילית, וחושפת אותו את הפרט לסיכון של פגיעה 

 לאפשרות של הגבלה משמעותית של זכויות נוספות במסגרת ריצוי העונש.

, בשיטות המשפט מלבחון עבירות פליליות מפרספקטיבה חוקתית ניתן גם להבחין רתיעההבצד 

העבירה הפלילית מטילה במקרים חריגים. חריג בולט הוא זה הנוגע במקרים בהם  השונות,

ידי כל עבירה פלילית, כדוגמת -מגבלות על זכויות יסוד ייחודיות, הנוספות לאלו המוגבלות על

המגבלות המוטלות על חופש הביטוי. חריג נוסף נגזר מעקרון החוקיות בפלילים ונוגע במקרים 

 העבירהום עצם קי, הלגיטימיות של בהם הגדרת העבירה אינה ברורה דיה. בשני ההקשרים

את  נכונות לפסול קיימת, ובמסגרת הפעלת הפיקוח החוקתי במונחים חוקתיים והיקפה נבחנים

בדרך  בהעדר פגיעה בזכויות נוספות, –קיומם של החריגים מלמד על התופעה עצמה  .העבירה

נדרשים שבהם , אין העבירה הפלילית נבחנית מפרספקטיבה חוקתית, ובמקרים הבודדים כלל

 .להכשיר חוקתית את העבירה פט לבחון את חוקתיות העבירה, נטייתם היאבתי המש

הנוגעת שיטות משפט שונות, וכפי שזו קיימת ב המטרה של רשימה זו היא לחשוף את התופעה

לתופעה, בדלות השיח של זכויות חוקתיות במסגרת המשפט הפלילי המהותי בצד החריגים 

מן . מסקנת הדיון תהיה כי קורתייאלה באופן בלבחון הסברים וזו  להציע הסברים לתופעה

גם במסגרת המשפט  את שיח הזכויות שיעשירלהחיל משטר חוקתי על העבירה הפלילית, הראוי 

אף יביא לפסילת , ובמקרים המתאימים גביר את הפיקוח החוקתי על העבירהי ,הפלילי המהותי

 .היקפה תשל עבירה פלילית או לפחות להצר תוקתיח

של הרשימה יוקדש לחשיפת התופעה המתבטאת בדלות של שיח הזכויות  שוןהחלק הרא

 ;החוקתיות במסגרת המשפט הפלילי המהותי. הרשימה תפתח בהצגת החריגים לתופעה, דווקא

. החריג הראשון שיידון הוא זה הנוגע יהיה ללמוד על היקף התופעה עצמה חריגים מהם ניתן

יג הנוסף, שיידון, נוגע בדרישה החוקתית לניסוח ברור של בהטלת מגבלות פליליות על ביטוי. החר

עבירה פלילית. בשני ההקשרים הדיון יעשה מפרספקטיבה השוואתית. בהמשך יוצג הבסיס 

שלא לפיקוח חקיקתי על הסדרים מתחום המשפט הפלילי המהותי בשיטות המשפט השונות 

 המשפטבשיטות . בהקשר זה תיחשף גם הרתיעה של בתי המשפט במסגרת החריגים האמורים

 להכריז על בטלותה של עבירה פלילית.השונות 

של הרשימה יספק הסברים לדלות השיח הנוגע בזכויות חוקתיות במסגרת המשפט  החלק השני

ולרתיעה מלהפעיל פיקוח חוקתי על העבירה פלילית שלא במסגרת החריגים  ,הפלילי המהותי

עמדות תאורטיות שונות באשר אגב כך גם תוצגנה . רו בחלקה הראשון של הרשימהשהובה

 . העשויות לתמוך בהסבר זה למהותן של זכויות אדם

של הרשימה יבחן האם יש הצדקה לדלות השיח של זכויות האדם במשפט הפלילי  החלק השלישי

שיח הזכויות גם במשפט  המהותי. חלק זה ישיב בשלילה על שאלה זו ויטען כי ראוי להעשיר את

 הפלילי המהותי ולהגביר את הפיקוח החוקתי על העבירה. 

, הפלילית חוקתי על העבירה בהחלת משטרהחשיבות של הרשימה ימחיש את  הרביעי החלק

 .באמצעות ניתוח ביקורתי של פסיקה רלבנטית מהמשפט הישראלי
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 היקף התופעה – העבירה הפליליתהפיקוח החוקתי על שיח הזכויות ו .1

כדי לעמוד על היקף השיח החוקתי במסגרת המשפט הפלילי המהותי בחרתי לפתוח דווקא 

פרספקטיבה מנכונות לבחון עבירה פלילית בשיטות משפט שונות במקרים החריגים, בהם קיימת 

חוקתית. החריג הראשון בו אדון מתייחס למקרים בהם העבירה הפלילית מטילה מגבלות על 

ידי עצם הגדרתה של עבירה פלילית. במקרים -זכויות ייחודיות, הנוספות לזכויות המוגבלות על

אלה, הרטוריקה סביב פרשנות העבירה והלגיטימיות שלה שאובה לרוב מהתחום החוקתי וגוברת 

בהטלת מגבלות  דוגמא בולטת בהקשר זה היא זו הנוגעתרטוריקה אופיינית לתחום הפלילי. על 

החריג הנוסף שבו אדון בהמשך נוגע לאופן הגדרתן של עבירות פליליות.  10פליליות על ביטוי.

בשיטות משפט שונות, עבירה שאיננה מוגדרת באופן המאפשר הזהרה הוגנת, נתפסת כעבירה 

הפסיקה . אגב כך אראה כי בהבדל משיטות משפט אחרות, ככזו בטלה, ושאיננה חוקתית

 .חוקתי לאופן הגדרתה של עבירה פלילית דממהישראלית העכשווית איננה מעניקה 

שיח זכויות האדם בתחום המשפט הפלילי המהותי, והפיקוח אראה כי לאחר הצגת החריגים, 

  .יחסית מצומצמים םהרו, ההחוקתי על עבירות פליליות, שלא במסגרת החריגים שהוב

 מגבלות פליליות על ביטוי .א

פרספקטיבה חוקתית עבירות המגבילות את חופש מבמשפט הישראלי ההכרה כי יש לבחון 

הביטוי באה לידי ביטוי מפורש בפסיקה מהעשור האחרון שעסקה בעבירה של העלבת עובד 

 תאישר בי 13,(2011)אונגרפלד בדיון הנוסף בפרשת  12לחוק העונשין. 288המוגדרת בסעיף  11ציבור,

המשפט העליון ברוב של ששה נגד שלושה שופטים את הרשעתו של העותר בעבירה של העלבת 

עובד ציבור. הן שופטי הרוב והן שופטי המיעוט בפרשה זו השתמשו ברטוריקה חוקתית השאובה 

העבירה של העלבת עובד ציבור מחוק יסוד כבוד האדם וחרותו. השופטים אמנם הדגישו כי 

לחוק יסוד כבוד האדם  10חסינה מפני ביקורת חוקתית לנוכח כלל שמירת הדינים הקבוע בסעיף 

וחרותו, אולם בשל הפגיעה בחופש הביטוי יש, לדעתם, לפרש את העבירה של העלבת עובד ציבור 

יסוד. לגישתם, לחוק ה 8יף עבאופן מצמצם באמצעות מבחנים השאובים מפסקת ההגבלה שבס

התכלית של העבירה היא תכלית ראויה. העבירה אינה מיועדת להגן על הכבוד הפרטי של עובד 

מחייבים  המידתיות מבחני 14הציבור; התכלית היא להגן על תפקודו התקין של השירות הציבורי.

טוי לאזן בין הגשמתה של תכלית זו לבין הפגיעה בחופש הביטוי ולהבטיח שהפגיעה בחופש הבי

לא תעלה על הנדרש. האיזון נעשה באמצעות מבחן משולב של תוכן והסתברות. המבחן התוכני 

מיועד לקבוע האם הביטוי מגיע כדי "העלבה"; המבחן ההסתברותי יוציא מגדר העבירה ביטויים 

של השרות הציבורי איננו סיכון ממשי )לפי חלק  בתפקודומעליבים שהסיכוי כי יגרמו לפגיעה 
                                                             

לות פליליות על התנהגות הקשורה בחופש הדת, ראו: לדוגמא נוספת מן המשפט המשווה המתייחסת להטלת מגב 10
Larissis et al v. Greece, 140/1996/759/958-960, Eur. Ct. H.R,, 24 February 1998; S.A.S v. France, Eur. Ct. 

H.R , Application no. 43835/11, 1 July 2014 
צבי  229/12; רעפ אונגרפלדפרשת  –להלן  -(  11.07.2011)ישראל   מדינת 'נ אונגרפלד 7383/08 פ"ראו למשל: דנ 11

(; 21.05.2018)פורסם בנבו,  מרדכי יוסף נ' מדינת ישראל  462/18(; רעפ 16.10.12)פורסם בנבו, כהן נ' מדינת ישראל 
 )פורסם פלוני נ' מדינת ישראל 3378/13(; מ"ח 18.01.2014)פורסם בנבו, פלונית נ' מדינת ישראל  7544/12רע"פ 
נ'  אליצור סגל  5991/13(; רעפ 28.10.10-)פורסם בנבו, הקרן סרנקו נ' מדינת ישראל  333/10(; עפ 17.07.2014בנבו, 

 .סגל פרשת –להלן  –( 2.11.2017)פורסם בנבו,  מדינת ישראל
 חוק העונשין(. העבירה קובעת:  -)להלן  226, עמ' 864, ס"ח 1977-לחוק העונשין, התשל"ז 288ס'  12

 עלבת עובד הציבור ה
י המעליב בתנועות, במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית דין דת .288

דם או , כשהם ממלאים תפקי1968-או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט
 מאסר ששה חדשים. -בנוגע למילוי תפקידם, דינו 

 . 11, לעיל ה"ש אונגרפלדפרשת  13
לפסק דינה של הנשיאה בייניש,  4לפסק דינו של המשנה לנשיאה רבלין, פסקה  14-13פסקאות  אנגרפלד,פרשת  14

 לפסק דינה של השופטת ארבל. 4לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה, פסקה  13פסקה 
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המחלוקת בין השופטים  15ים( או שאינו מגיע לכדי ודאות קרובה )לפי שופטים אחרים(.מהשופט

באשר להרשעתו של העותר בעבירה של העלבת עובד ציבור נבעה מהמשקל השונה שהם ייחסו 

לערכים המתנגשים. שופטי המיעוט שסברו שיש לזכות את העותר מהעבירה, יחסו חשיבות 

ואילו שופטי הרוב שאישרו את הרשעת העותר  16ופש הביטוי,מיוחדת לביטוי המצוי בליבת ח

בפסק הדין   17ייחסו חשיבות מיוחדת לליבת כבודו של עובד הציבור, הפוגמת באופן תפקודו.

החליטו כל תשעת השופטים שישבו בערעור לזכות את הנאשם מהעבירה  18(,2017) סגלבפרשת 

של העלבת עובד ציבור. לגישתם, יש להצר את היקף תחולתה של העבירה של העלבת עובד ציבור 

. הצרת ההיקף נעשתה במסגרת המבחן אונגרפלדאף מעבר להיקף המצומצם שהוענק לה בפרשת 

טוי מגשים את התכליות של חופש הביטוי. מאחר התוכני של הביטוי, ובהתחשב במידה שהבי

ש"הביטוי הפוליטי עומד בראש הפירמידה של הביטויים ומגשים במידה הרבה ביותר את 

מפני  כמעט תמיד יהיו מוגנים תכליותיו של חופש הביטוי" פסקו השופטים כי "ביטויים פוליטיים

 20 19תחולת עבירת ההעלבה."

היא רטוריקה אופיינית לדיונים חוקתיים  – ונגרפלד וסגלא –הרטוריקה של שני פסקי הדין 

הנוגעים בחופש הביטוי. פסקי הדין כוללים דיון נרחב בחשיבות הזכות לחופש הביטוי, 

השונים שביסוד הזכות, ואף מיישמים מבחנים המקובלים במסגרת הדיון בחופש  םברציונליי

ד מיוחד לביטוי הפוליטי כמתחייב מעמ סגלבמסגרת מבחן התוכן מעניק פסק דין  21.הביטוי

מהתכליות של חופש הביטוי; למבחן ההסתברותי, המקובל במסגרת הבחינה החוקתית של 

בפסק הדין הגבלות שונות על חופש הביטוי, אין כל עיגון לשוני בהגדרת העבירה, ולמרות זאת 

האופיינית אין השופטים נמנעים מליישמו. בהבדל מכל אלה, הרטוריקה  אונגרפלדבפרשת 

                                                             
לפסק דינו(,  3לפסק דינו(, לוי )פסקה  43ל אפשרות ממשית )או סבירה( תמכו השופטים ריבלין )פסקה בסף ש 15

לפסק דינה( והשופטים  7ורובינשטיין )פסקה יב לפסק דינו(. בסף של ודאות קרובה תמכו הנשיאה בייניש )פסקה 
 לפסק דינה(. 5-6וארבל )פסקאות לפסק דינו(  9, 7לפסק דינה(, ג'ובראן )פסקאות  31-2פרוקצ'יה )פסקאות 

 .31-29ראו, המשנה לנשיאה רבלין, שכתב את פסק הדין המרכזי של שופטי המיעוט, פסקאות  16
. במקום אחר מתחתי ביקורת 26ראו השופטת פרוקצ'יה, שכתבה את פסק הדין המרכזי של שופטי הרוב, פסקה  17

אריה, "המשפט הפלילי בפסיקת בית המשפט העליון בשנת תשע"א -. ראו, מרים גוראונגרפלדעל עמדת הרוב בפרשת 
 )התשע"ג(.  61-69, בעמ' 59ז'  דין ודבריםמגמה של הרחבת האחריות הפלילית ושל החמרת הענישה"  –

 . פסק הדין ניתן בהרכב מורחב של תשעה שופטים.11לעיל ה"ש , סגלפרשת  18
מרדכי לפסק דינה של הנשיאה נאור. לפסקי דין מאוחרים יותר אשר יישמו את הלכת סגל ראו: פרשת  38פסקה  19

-36366-05(; ת"פ 16.04.2018)פורסם בנבו, מדינת ישראל נ' מרסיאנו  28022-02-17; תפ )ת"א( 10, לעיל ה"ש יוסף
(. לביקורת אודות העבירה של העלבת עובד ציבור ראו: 02.01.2018)פורסם בנבו  משטרת ישראל נ' ברנשטיין 15

 271ו  המשפטגבולות הביקורת הלגיטימית על בית המשפט ורשויות האכיפה"  –מרדכי קרמניצר ואח' "רב שיח 
קת ההגבלה" על גבולות המשפט הפלילי וגבולות פס –(; אסף הרדוף "פסקת ההפללה: טיעון חוקתי נגד הפללה 2001)

 534-536( .2017)דיני זכויות האדם בישראל ברק מדינה  ;261-262)תשע"ב(  243מב משפטים 
גם בהקשר לעבירות אחרות המגבילות ביטוי נוטה בית המשפט העליון לפרש את העבירה באופן מצמצם תוך  20

 193(, 5, פ"ד נד)דינת ישראלמ' ג'בארין נ 8613/96שהוא מדגיש את חשיבותו של חופש הביטוי. ראו למשל דנ"פ 
(. בפרשה זו סבר בית המשפט, בדעת רוב, כי בשל החשיבות של חופש הביטוי, ראוי לצמצם את היקף תחולתו 2000)

ושאסרה  (73, תוס' א', עמ' 29.9.1948מיום  24ע"ר מס' לפקודה למניעת טרור ) 4של העבירה שהייתה מוגדרת בסעיף 
ימות, כך שתחול רק על שבח למעשי אלימות של ארגוני טרור. בעקבות פרשנות על השמעת דברי שבח למעשי אל

לפקודה למניעת טרור, וחוקק במקומו את העבירה האוסרת על הסתה  4זאת, המחוקק התערב, ביטל את סעיף 
פי תוכנו של הפרסום המסית והנסיבות  לאלימות או לטרור, המגבילה את פרסום דברי השבח למצבים בהם "על

)א( לחוק העונשין )חוק 2ד144סעיף  –הן פורסם, יש אפשרות ממשית שיביא לעשיית מעשה אלימות או טרור" שב
)ס"ח  2016 -(. כאשר חוקק חוק המאבק בטרור, תשע"ו411עמ'  1845, ס"ח 2002-, התשס"ב66העונשין )תיקון מס' 

זדהות עם ארגון טרור והסתה לטרור: ( הופרדה העבירה של הסתה לאלימות מהעבירה של גילוי ה898, עמ' 2556
ואילו האיסור   (925עמ'  2556, ס"ח 2016-(, תשע"ו123ההסתה לאלימות נותרה בחוק העונשין )חוק העונשין )תיקון 

לחוק המאבק בטרור. לניתוח התפתחותה של הפסיקה  24על הזדהות עם ארגון טרור וההסתה לטרור הוגדר בסעיף 
רז, ודודי זכריה "הסתה לטרור וגבולות חופש הביטוי: בין הגבלות ישירות להגבלות בהקשר זה ראו, דפנה ברק א

(. במקום אחר, הראיתי כי קודם להצרת גבולותיה של העבירה האוסרת על 2012) 555-586לה  עיוני משפטעקיפות" 
רצח רבין, הנ"ל, ובשל הטראומה שעברה על החברה הישראלית בעקבות  ג'באריןפרסום שבח לאלימות בפרשת 

( בתי המשפט שלנו הרשיעו בעבירה זו את מי שהביעו 2000( ועד להצרת גבולות העבירה )1995בשנים מאז הרצח )
 Miriam Gur-Arye Can Freedom of Expression Survive Social Trauma: Theדברי שבח לרצח רבין. ראו, 

Israeli Experience, 13(1) DUKE J. COMP. & INT'L L. 155-202 (2003) 
להרחבה אודות המבחנים המקובלים לעניין עבירות ביטוי ראו: אלון הראל "עבירות המגבילות את חופש הביטוי  21

נבנישתי "הסדרת חופש )התשנ"ט(; איל ב 69ל משפטים ומבחן 'אפשרות התממשות של נזק': חשיבה מחודשת" 
 )התשנ"א(. 29ל משפטים הביטוי בחברה מקוטבת" 

http://law.huji.ac.il/upload/FreedomExpressionDukeJ.pdf
http://law.huji.ac.il/upload/FreedomExpressionDukeJ.pdf
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לתחום הפלילי נעדרת ברובה משני פסקי הדין. לא ניתן למצוא בהם דרך ניתוח מקובלת של 

 עבירות, המבחינה בין אלמנטים המשתייכים ליסוד העובדתי של העבירה או ליסוד הנפשי שלה.

חופש  ו שלההכרה בחשיבותלהדגיש כי חשוב , תהשוואתימנקודת מבט בהקשר רחב יותר, ו

איננה מוגבלת לשלב שבו בתי המשפט מפעילים פיקוח חוקתי על העבירה  הביטוי בתחום הפלילי

משקף הבדלים תרבותיים באשר רות על ביטוי וסהפלילית. עצם קיומן או העדרן של עבירות הא

למשקל היחסי של חופש הביטוי בהשוואה לזכויות יסוד אחרות. דוגמא מובהקת בהקשר זה היא 

געת בעבירות האוסרות על ביטויי שנאה כלפי מי שמשתייכים לקבוצה ייחודית המאופיינת זו הנו

בצבע עור, גזע, מוצא אתני, מגדר או העדפות מיניות, כמו העבירה הקיימת במשפטנו והאוסרת 

אין זה מפתיע כי בשיטת  22.ב לחוק העונשין(144-א144על פרסום הסתה לגזענות )סעיפים 

מעניקה לחופש הביטוי ערך חוקתי גבוה במיוחד )התיקון הראשון לחוקה המשפט האמריקני, ה

של ארצות הברית(, אין מוטל איסור פלילי על ביטויי שנאה, בהבדל מאיסור על ביצוע מעשים 

התפיסה שם היא שכנגד ביטויים הפוגעים ברגשות, גם של אלה המשתייכים  23.ממניע של שנאה

. מת ההיסטורית, יש להילחם באמצעות ביטויים סותריםלקבוצות מיעוט, או המסלפים את הא

, המהווה בשיטת המשפט האמריקני גם לא קיימת עבירה של הכחשת השואה ,כיוון שכך

בחלק משיטות המשפט האירופאית  24קטגוריה מיוחדת של עבירות האוסרות על ביטויי שנאה.

תים אף מוחלט( הגובר על לעומת זאת, כבוד האדם נתפס כבעל ערך חוקתי גבוה במיוחד )לעי

שיטות אלו מטילות, בדרך כלל, איסור פלילי על ביטויי שנאה, כולל על הכחשת  25חופש הביטוי.

                                                             
, 1119)ס"ח  1986 -( תשמ"ו20ב לחוק העונשין, שהוסף לחוק העונשין במסגרת חוק העונשין )תיקון מס' 144סעיף  22

 (, קובע: 219בעמ' 
  איסור פרסום הסתה לגזענות

 מאסר חמש שנים. -ינו ב. )א( המפרסם דבר מתוך מטרה להסית לגזענות, ד144
לפי "רדיפה, השפלה, ביזוי, גילוי איבה, עוינות או אלימות, או גרימת מדנים כ -כא 144"גזענות" מוגדרת בסעיף 

 ."אתני-ציבור או חלקים של האוכלוסייה, והכל בשל צבע או השתייכות לגזע או למוצא לאומי
חמירות את העונש הצפוי על עבירות בסיסיות במקרים הדגש ברשימה זו הוא על ביטויי שנאה, בהבדל מעבירות המ

ו, שהוסף לחוק העונשין במסגרת 144בהם עבירות אלו בוצעו ממניע שנאה, כדוגמת העבירה הקבועה אצלנו בסעיף 
 , הקובע2004-(, תשס"ה82חוק העונשין )תיקון מס' 

 מחמירה  נסיבה –עבירות ממניע גזענות או עוינות כלפי ציבור 
או של עוינות כלפי  1העובר עבירה מתוך מניע של גזענות כהגדרתה בסימן א'  ו. )א(144"

 –ציבור מחמת דת, קבוצה דתית, מוצא עדתי, נטייה מינית או היותם עובדים זרים, דינו 
 כפל העונש הקבוע לאותה עבירה או מאסר עשר שנים, הכל לפי העונש הקל יותר.

ירה נגד הגוף, החירות או הרכוש, עבירה של איומים או עב –בסעיף זה, "עבירה"   )ב(
סחיטה; עבירות של בריונות ותקלות לציבור ושל מטרדים הכלולים בסימנים ט' וי"א 
בפרק זה, ועבירה בשירות הציבור וכלפיו הכלולה בפרט ט' סימן ד', הכל למעט עבירה 

 שהעונש שנקבע לה הוא מאסר עשר שנים ומעלה."
עבירה של הסתה לגזענות ראו: מרדכי קרמניצר "פרשת אלבה: בירור הלכות הסתה לגזענות" להרחבה אודות ה

לבטים ולקחים"  –אלמגור "התמודדות עם ביטויי שנאה וגזענות בישראל -)התשנ"ט(; רפאל כהן 105ל משפטים 
כהנא נ'   6696/96"פ ; ע221( 5פ''ד נ) הרב עידו אלבה נ' מדינת ישראל 2831/95עפ  (;2015) 457 ספר אליהו מצא

 .535( 1פ''ד נב) מדינת ישראל
PEECH  SATE HARM IN HHE T ,ALDRONWEREMY J(2012) ;על הדיון הקיים בארצות הברית בהקשר זה ראו:  23

Alon Harel, Hate Speech and Comprehensive Forms of Life, in THE CONTENT AND CONTEXT OF FREE 
SPEECH: RETHINKING REGULATION AND RESPONSES p. 306-326 (eds. Michael Herz and Peter Molnar, 
Cambridge University Press 2012); Calvin R. Massey, Hate Speech, Cultural Diversity, and the 
Foundational Paradigms of Free Expression, 40 UCLA L. REV. 103 (1992); William B. Fisch, Hate 

Speech in the Constitutional Law of the United States, 50 AM. J. COMP. L. SUPP. 463 (2002)  
 .29, בעמ' שם ALDRONWראו,  24

 " Human dignity shall be inviolable. To respect and(  לחוק היסוד הגרמני הקובע כי:1)1ראו למשל סעיף  25
protect it shall be the duty of all state authority"פני חופש הביטוי ראו גם את פסק -. להעדפת כבוד האדם על

ו שב Erbakan v. Turkey, App. No. 59405/00, Eur.  Ct. H.R (2006),הדין של בית הדין האירופי לזכויות אדם, 
 olerance and respect for the equal dignity of all human beings constitute the foundations of[T]"נפסק כי: 

a democratic, pluralistic society. That being so, as a matter of principle it may be considered necessary 
in certain democratic societies to sanction or even prevent all forms of expression which spread, incite, 
promote or justify hatred based on intolerance […] provided that any ‘formalities’, ‘conditions’, 

‘restrictions’ or ‘penalties’ imposed are proportionate to the legitimate aim." 



 טיםפמשכתב העת                                      שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת                                       
 

בהקשר להכחשת השואה, ההנחה היא שההכחשה פוגעת בכבודם של מי שנספו בשואה  26השואה.

עם זאת,  27שמית.-ובצאצאיהם; יוצרת דימוי שלילי ביחס ליהודים ומקדמת אידאולוגיה אנטי

הדין האירופי לזכויות אדם נדרש לא פעם לבחון את חוקתיות -לאור הפגיעה בחופש הביטוי, בית

הדין כי הגבלת ביטוי במסגרת -העבירות השונות של הכחשת השואה. במרבית המקרים פסק בית

הדין האירופי בחר להתערב -לעומת זאת, בית 28איסור על הכחשת שואה היא מוצדקת ומידתית.

 29של כל פשע של השמדת עם, תוהרחיב את האיסור ולהחילו על הכחששוויץ החליטה ל כאשר

וזאת לאחר שפוליטיקאי תורכי, שבעת שהותו בשוויץ הכחיש את שואת העם הארמני, הורשע 

פסק בית הדין האירופי לזכויות אדם  2015בשווייץ בעבירה של הכחשת הפשע השמדת עם. בשנת 

העם הארמני, מהווה פגיעה בלתי מוצדקת בחופש הביטוי משום  כי האיסור על הכחשת שואת

ברשימה זו, אין בכוונתי  30שהשואה הארמנית היא עדיין בגדר אירוע היסטורי הנתון במחלוקת.

הדין האירופי בהקשר זה. כל שאני רוצה להדגיש הוא כי -להביע עמדה לגבי פסק הדין של בית

מלפסוק בשאלות הנוגעות בחוקתיות של עבירה פלילית  הדין האירופי לזכויות אדם לא נמנע-בית

הכחשת זו האוסרת על , והיה אף מוכן להכריז כי עבירה פלילית )כשזו הצרה את חופש הביטוי

 . עם בהקשר לשואת העם הארמני( פוגעת פגיעה בלתי מידתית בחופש הביטוי הפשע השמדת

סוטה מהגישה האמריקנית  המשפט הישראליכשמדובר בהכחשת השואה באופן לא מפתיע 

אולם בהבדל משיטות משפט אירופאיות,  31הגבלות פליליות על ביטויים המכחישים שואה. מטילו

הרואות בהכחשת השואה פגיעה בכבוד הנספים בשואה, האיסור הישראלי מיועד למנוע ביטויי 

ודי או פשעים "בתקופת השלטון הנאצי ... פשעים כלפי העם היהאהדה או הזדהות עם מי שביצעו 

   32כלפי האנושות".

 הדרישה להגדרה ברורה של עבירה פלילית .ב

יסוד -הדרישה להגדרה ברורה של עבירה פלילית נגזרת מעקרון החוקיות המיועד להבטיח זכויות

מטרתו של עקרון החוקיות במשפט הפלילי היא להבטיח כי הגבלת החירות של הפרט  33של הפרט.

הוגנת זהרה ההמחוקק.  –ידי הריבון -והכפפתו לכוחו הכופה של המשפט הפלילי ייעשו על

מיועדת להבטיח אוטונומיה כרכיב של כבוד האדם. על כל אדם לדעת מראש מהם האיסורים 

                                                             
 Germany: Penal Code, 1998, § 130; Austria: National Socialismכחשת השואה ראו: לאיסורים על ה26

Prohibition Law (1947,amendments of 1992), § 3h; Belgium: Negationism Law (1995, amendments of 
1999); Czech Republic: Law Against Support and Dissemination of Movements Oppressing Human 

Rights and Freedoms (2001), § 261a; Luxembourg: Criminal Code, Act 1997, Article 457–3  
 .Perincek vלדיון ברציונל שביסוד איסורי הכחשת השואה השונים, ראו פסק הדין של בית הדין האירופי  27

Switzerland, App. No. 27510/08, Eur. Ct. H.R. (2013)   '90-91בעמ.  
בית  2007. בהקשר זה מעניין לציין כי בשנת שם, Perincekראו הסקירה בפסק הדין של בית הדין האירופי בפרשת 28

המשפט החוקתי הספרדי פסק כי האיסור על עצם הכחשת השואה, בהבדל מהאיסור על הצדקת השואה, אינו 
 Constitutional Court Judgment No. 235/2007, of November 7 atחוקתי. ראו 

https://web.archive.org/web/20120120085033/ 
http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/restrad/Paginas/JCC2352007en.aspx 

 , בתרגום לאנגלית, קובע:1995( שהוסף לקודקס הפלילי השוויצרי בשנת 4)261סעיף  29
‘‘Whoever publicly grossly trivializes or attempts to justify any genocide or other crimes 
against humanity with the intent to attack the human dignity of a person or a group of 

persons because their race, ethnic origin or religion.’’ 
30  Perincek v. Switzerland -  27לעיל ה"ש. 

10/ECHR_PerincekRuling_101515.pdf 
 .196, ס"ח תשמ"ו 1986-חוק איסור הכחשת השואה, התשמ"ו 31
 לחוק איסור הכחשת השואה קובע: 2סעיף  32

המפרסם, בכתב או בעל פה, דברים המכחישים את המעשים שבוצעו בתקופת השלטון הנאצי ושהם פשעים 
בכוונה להגן על מבצעי הפשעים הללו כלפי העם היהודי או פשעים כלפי האנושות, או ממעיטים את ממדיהם, 

 .מאסר חמש שנים )ההדגשה הוספה( -, דינו או להביע להם אהדה או הזדהות
 ,Interpretation in Mordechai Kremnitzerעל חשיבותו של עקרון החוקיות בפלילים בהקשר זה ראו:  33

Criminal Law, 21 ISR. L. REV. 358 (1986)(. 2003) 165ג  עלי משפט!" ?; בועז סנג'רו "פרשנות מרחיבה בפלילים
 שלהלן. 35-38וכן ראו הערות שוליים  
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ויים בגין הפרת האיסור, כך שתהיה לו האפשרות לבחור שלא המוטלים עליו ומהם העונשים הצפ

להפר את האיסור, ולכלכל את צעדיו באופן שלא יכפיף אותו למשפט הפלילי. הגדרת גבולותיו של 

המשפט במקרה קונקרטי זה או אחר, תאפשר -ידי בתי-האיסור מראש בחוק, ולא בדיעבד על

 א מהאישיות של העושה. שוויון לפני החוק, שתחולתו תושפע מהמעשה ול

לאור זאת, בשיטות משפט שונות, עבירה שיסודותיה לא הוגדרו באופן ברור נתפסת כעבירה 

של העבירה  תהחוקתי פסילהההברית -חוקתית. בארצות-שפוגעת בזכויות חוקתיות ולכן כבלתי

עבירה  Vagueness-for-Void35 בהתאם לדוקטרינת 34על הזכות החוקתית להליך הוגן. תמתבסס

פלילית תוכרז כבלתי חוקתית באחד משני מקרים: או במקרה שבו הגדרת העבירה אינה ברורה 

או במקרה שבו הגדרת העבירה אינה מספקת הנחיה ברורה  36דיה כדי לספק הזהרה הוגנת,

במשפט הגרמני, עבירה שהגדרתה איננה  37לרשויות אכיפת החוק ההכרחית למניעת הפליה.

כעבירה הפוגעת בכבוד האדם וככזו איננה ר הזהרה הוגנת נתפסת באופן המאפשברורה 

 38חוקתית.

במשפט הישראלי, ההכרה כי הגדרה לא ברורה של עבירה פלילית עומדת בסתירה לעקרון 

ו של חוק תקודם לחקיקשנים , החוקיות ופוגעת בזכויות יסוד באה לידי ביטוי בשנות החמישים

 אש"דבפרשת  .חדיר למשפט הישראלי שיח זכויות חוקתישה (1992) יסוד כבוד האדם וחירותו

 40ל כל מעשה הגורם לתקלה ציבורית,עשבה הואשם הנאשם בעבירה האוסרת  1954,39משנת 

כי העבירה נשוא האישום היא עבירת סל, העומדת בסתירה ל"שלטון החוק"  הדגיש בית המשפט

 ועלולה לקעקע את "חופש פעולותיו של הפרט". לדבריו, 

תכונה  –עם קריאת הסעיף האוסר את העבירה מזדקרת מיד לעיננו תכונתו היסודית 

היינו: סעיף זה דן בעבירה בלתי  –עבירה בחוק הפלילי -שאינה מצויה בשאר סעיפי

ידי המחוקק לקבוע -מוגדרת ובלתי תחומה. דומה הדבר כאילו הופקד בית המשפט על

עבירה  –או אינם מהווים  –מהווים  מסוימיםולהחליט בכל מקרה ומקרה אם מעשים 

בתחומיו הבלתי מוגדרים של הסעיף... נמצא, לכאורה, בני אדם נענשים על מעשים 

כך אפשר  –שהוגדרו כעבירות לאחר עשייתם, בחינת 'עונשים ואין מזהירים'. נוהג זה 

עשוי לקעקע את עצם היסודות אשר עליהם מושתתים העקרונות של  –לטעון ולקבול 

ן החוק וחופש פעולותיו של הפרט במדינה, והוא היפוכו הגמור של הכלל המקודש שלטו

 41במשפט הפלילי 'אין עונשין אלא אם כן מזהירין'.

למרות זאת, בית המשפט לא ראה עצמו מוסמך לבטל את העבירה, וזאת לאור התפיסה, 

 –לא רק חיקוקה ו –המתיישבת עם הריסון השיפוטי של אותה עת, לפיה גם ביטולה של עבירה 

                                                             
34  Amendments V & XIVUS Constitution  
 ,Reconceptualizing Vagueness: Legal Rules Robert C. Postלמשמעותה של דוקטרינה זו בהרחבה ראו,  35

and Social Orders, 82 CAL. L. REV., 491 (1994); Orin S Kerr, Vagueness Challenges to the Computer 
Fraud and Abuse Act, 94 MINN. L. REV. 1561,  1573-1575 (2010) 

36 City of Chicago v. Morales, 527 U.S. 41, 56 (1999); Coates v. City of Cincinnati, 402 U.S. 611, 616 
(1971); Giaccio v. Pennsylvania, 382 U.S. 399, 402 (1966). 

37  Coates v. City of Cincinnati  שם. 
Constitutional Review of Criminal Prohibitions Arye & Thomas Weigend, -Miriam Gurראו,  38

Affecting Human Dignity and Liberty: German and Israeli Perspectives, 44 ISR. L. REV. 63 at p. 65 and 
the references there (2011)  

( )להלן: פרשת 1954) 785, פ"ד ח המשפטי לממשלת ישראל אש"ד, מרכז זמני לתחבורה נ' היועץ 53/54ע"פ  39
 (.אש"ד

 לחוק העונשין. 198, אשר נהפך לס' 1936לפקודת החוק הפלילי,  105העבירה הייתה מוגדרת בזמנו בס'  40
 לפסק דינו של השופט שנאור זלמן חשין. 4, פסקה 93, לעיל ה"ש אש"דפרשת  41
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מסור בידי המחוקק. בית המשפט הסתפק בהצרה משמעותית של גבולות העבירה, תוך שהוא 

 42קורא למחוקק לבטלה.

 43שבסהמשפט העליון במסגרת הדיון הנוסף בפרשת -, נדרש בית2003בשנת חמישים שנה אחרי, 

ההחלטה לאשר דיון נוסף בפרשה זו  44ם.לעצב את תחומי פרישתה של העבירה של הפרת אמוני

 סל:-נסמכה על אופייה המיוחד של העבירה כעבירת

ענייננו בעבירה ייחודית ומיוחדת, עבירה בת 'ריקמה פתוחה', עבירה שגבולותיה 

אינם ברורים כלל ועיקר. העבירה 'עבירת מסגרת' היא. ושלא כדרכן של עבירות 

 45ם באורח מדוייק וברור.פליליות אין היא בנויה על יסודות מוגדרי

 מעמדו של עקרון החוקיות שבסועד לדיון נוסף  אש"דבמהלך מחצית המאה שחלפה למן פרשת 

 46חריות פלילית, עוגן בחוק העונשין;המהווה תנאי מקדמי לאבמשפט הפלילי כעקרון יסוד 

חקיקתו של בהכרה חוקתית, עם זכו ידי עקרון החוקיות במשפט הפלילי -הזכויות המוגנות על

המשפט העליון -יסוד: כבוד האדם וחירותו. ראינו לעיל, כי בעקבות חקיקת חוק היסוד, בית-חוק

העניק פרשנות מצמצמת לעבירה של העלבת עובד ציבור בהסתמך על מבחנים חוקתיים 

חוק היסוד, וזאת על אף שהעבירה חסינה מביקורת ל 8סעיף השאובים מפסקת ההגבלה שב

כן לצפות כי -היה אפשר על 47לחוק היסוד. 10כלל שמירת הדינים שבסעיף חוקתית בהתאם ל

ולמרות חסינותה של העבירה של הפרת אמונים, יכריז  שבס, גם בפרשת אש"דבדומה לפרשת 

סותרת את  "שגבולותיה אינם ברורים כלל ועיקר", בית המשפט כי עבירת הסל של הפרת אמונים

, כמקובל בשיטות משפט אחרות הדואגות התובטל איק מחוקשהראוי עקרון החוקיות ולפיכך 

להבטיח כי הגדרת העבירה תהיה ברורה דיה כדי לספק הזהרה הוגנת ואכיפה שוויונית; וכל עוד 

להעניק לעבירה פרשנות ברורה המצמצמת את גבולות האיסור.  –המחוקק אינו עושה זאת 

פרט לאמירה אגבית של בחר בית המשפט ללכת בדרך שונה.  שבסאולם, בדיון נוסף בפרשת 

]המאפיינות עבירת  "תהא זו תוצאה בלתי ראויה אם השימוש בהכללות אלההנשיא ברק, לפיה 

לא ניתן  48,ות אדם חוקתיות, יהא בלתי חוקתי"עד כמה שהוא פוגע בזכויהבהרה הוספה[  –סל 

. במסגרת פרשנות העבירה בחר חוקתיתה כל סממן של רטוריק שבסלמצוא בפסק הדין בפרשת 

להימנע מלתת לעבירה פירוש מצמצם, אשר ישלול מהחברה במפורש " הנשיא ברק )בדעת רוב(,

  49הישראלית מכשיר חשוב בשמירה על הערכים המונחים ביסוד השירות הציבורי".

המשפט שלנו להעדיף, גם בתחום הפלילי, פרשנות תכליתית על פרשנות -נטייתם של בתי

                                                             
. 93, לעיל ה"ש  אש"דהדין בפרשת -, בוטלה העבירה בהסתמך על פסק2008רק בחלוף יותר מחמישים שנה, בשנת  42

 .812, ס"ח 2008-(, התשס"ח100ראו חוק העונשין )תיקון מס' 
 שבס. להלן, פרשת –( 2004) שבסנ'  מדינת ישאל 1307/03דנ"פ  43
 לחוק העונשין, הקובע: 284עבירה המוגדרת בסעיף  44

"עובד ציבור העושה במילוי תפקידו מעשה מרמה או הפרת אמונים הפוגע בציבור, אף אם לא היה במעשה  
 מאסר שלוש שנים."  -משום עבירה אילו נעשה כנגד יחיד, דינו 

דינו של -לפסק 29פס'  שם שבס,ציטוט מדבריו של השופט מישאל חשין בהחלטתו על קיום דיון נוסף בפרשת  45
 הנשיא ברק. 

( )חלק מקדמי 39)שחוקק במסגרת חוק העונשין )תיקון מס'  1חוק העונשין, חלק מקדמי, הוראות יסוד, סעיף  46
 (1995)התיקון נכנס לתוקף ב 1994-וחלק כללי(, התשנ"ד

 לעיל וההפניות שם.  19-13ראו הטקסט הסמוך להערות   47
 לפסק דינו של הנשיא ברק 31, פס' 43, לעיל ה"ש שבס פרשת 48
המשפט -ביטל בית –אם כי לא כזה הנוגע בשאלת חוקתיותה של הוראת חוק  –מעניין לציין כי בהקשר אחר . שם 49

שלנו, באופן חלקי, צו הגבלה שהפרתו מהווה עבירה פלילית, מהנימוק שצו ההגבלה אינו מפורט דיו ולכן "אינו 
ואנונו נ' אלוף פיקוד  6358/05בג"ץ  -" יסורמתיישב עם דרישת החוקיות, המחייבת הגדרה ברורה ובהירה של הא

 (.12.1.2006דינה של השופטת פרוקצ'יה )לא פורסם, -לפסק 21, פס' העורף
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עם זאת, כאשר יסודותיה של העבירה מוגדרים  50המצמצמת את היקף האיסור אינה חדשה.

ידי העבירה ואילו יסודות -בצורה ברורה, הפרשנות התכליתית מוגבלת לזיהוי הערך המוגן על

והן היסוד הנפשי( הם שתוחמים את היקף ההגנה שמעניקה העבירה  העבירה )הן היסוד העובדתי

לערך מוגן זה. כאשר מדובר בעבירת סל, כדוגמת העבירה של הפרת אמונים, בהעדר יסודות 

ידי העבירה מסור -ברורים בהגדרת העבירה, התיחום של היקף ההגנה על הערכים המוגנים על

קיות. סתירה כזו משתמעת גם מעמדתו של המשפט, בסתירה בולטת לעקרון החו-לידי בתי

-המאפשרת לבתיסל -רתבישל הפרת אמונים כע בירההנשיא ברק, הרואה יתרון בקיום הע

רה "על מצבים שקשה לצפותם או להגדירם מראש בעת החקיקה, אך יהמשפט להחיל את העב

לנוכח המשפט הוא שיכריע אם -ההשתמעות היא שבית 51הם נגזרים מנסיבות הזמן והמקום".

 רה גם על מצבים שלא נצפו מראש, בבחינת החלה למפרעישתנות הנסיבות ראוי להחיל את העבה

 . של האיסור הפלילי

בחלק זה של הרשימה עולה כי בדומה לשיטות משפט אחרות, גם הפסיקה ההשוואתי שמהדיון 

הראשון(, )החריג מפרספקטיבה חקיקתית הישראלית בוחנת עבירות המטילות מגבלות על ביטוי 

חוקתי לאופן הגדרתה של עבירה  דמממעניקה  אין היאבהבדל משיטות משפט אחרות, אולם 

  (.שבס)החריג השני כפי שנדון בפרשת  פלילית

 פיקוח חוקתי על עבירות פליליות  .ג

שיח זכויות האדם בתחום המשפט הפלילי המהותי, והפיקוח החוקתי על עבירות פליליות, שלא 

בניגוד לשיח הנרחב ולפיקוח  ים, ועומדמצומצמיםיחסית  םשהובהרו, הבמסגרת החריגים 

ואף בניגוד  52החוקתי על זכויות נאשמים וחשודים במסגרת ההגנה החוקתית על הליך הוגן,

ההבדל האמור משתקף, לא פעם, בעצם  53לפיקוח על ענישה שאיננה מתיישבת עם זכויות אדם.

בתחום המשפט הפלילי. כך למשל, בארצות הברית להטלת פיקוח חקיקתי המשפטי הבסיס 

הפיקוח החוקתי על זכויות חשודים ונאשמים במסגרת ההליכים הפלילים מעוגן בזכות החוקתית 

מכוחה של כאמור לעיל, ) 54התיקונים החמישי והארבעה עשר לחוקה האמריקנית –להליך הוגן 

פיקוח שהביא לפסילתו של החוק  ;זכות זו גם הוחל פיקוח על עבירות שהגדרתן איננה ברורה
                                                             

(. לביקורת 1980) 427–424, 421( 4, פ"ד לה)מזרחי נ' מדינת ישראל 787/79פ הדין המוביל בהקשר זה הוא ע"-פסק 50
 –קרמניצר וליאת לבנון "בית המשפט כמסייע לדבר חקיקה ; מרדכי 33על עמדה פרשנית זו ראו סנג'רו, לעיל ה"ש 

 (. באופן חלקי אומצה הפרשנות התכליתית2002) 403יז  מחקרי משפטעל הסיוע לדבר עברה ועל הפרשנות בפלילים" 
(, 348, ס"ח 1994-( )חלק מקדמי וחלק כללי(, התשנ"ד39כא לחוק העונשין )שהוסף בחוק העונשין )תיקון מס' 34בס' 
כי במקרים שבהם הפרשנות התכליתית מניבה שני פירושים סבירים, על הפרשן לבחור בפרשנות המצמצמת את  אם

 האיסור. הסעיף קובע:
 פרשנות" 

ניתן דין לפירושים סבירים אחדים לפי תכליתו, יוכרע הענין לפי הפירוש המקל ביותר עם מי שאמור לשאת 
 באחריות פלילית לפי אותו דין."

 דינו של הנשיא ברק.-לפסק 30, פס' 43,  לעיל ה"ש שבספרשת   51
לעיל והטקסט הצמוד להערות אלו. לפיקוח החוקתי על הזכות להליך  4-3על עמדה זו בהקשר הישראלי ראו ה"ש  52

. במישור הבינלאומי הזכות החוקתית להליך הוגן והטקסט הצמוד לה 53-4הוגן בארצות הברית, ראו להלן ה"ש 
ת, ( לאמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ופוליטיו1)14מוגנת באמצעות אמנות בינלאומיות שונות, ראו למשל סעיף 

(1966 999 U.N.T.S 171 סעיף  ;)1953לאמנה האירופית לזכויות אדם ולחרויות בסיסיות,  6 (CETS No. 005.) 
לעיל והטקסט הצמוד להן. לפיקוח החוקתי על ענישה  8-5קה הישראלי בהקשר זה ראו ה"ש לעמדת הפסי 53

. במישור הבינלאומי, בית הדין האירופי לזכויות האזרח והטקסט הצמוד לה 55 בארצות הברית, ראו להלן ה"ש 
 No one shall be subjected“ לאמנה האירופית לזכויות האדם, הקובע:  3הפעיל פיקוח על ענישה המפרה את סעיף 

to torture or to inhuman or degrading treatment or punishment." :ראו .T v. United Kingdom, App. No. 
24724/94, Judgment of Dec. 16, 1999, § 99, available at HUDOC (http://www.echr.coe.int); Ülke v. 
Turkey, App. No. 39437/98, Judgment of Jan. 24, 2006, §§ 59-64, available at HUDOC 

(http://www.echr.coe.int). 
.City of Akron v. Akron , 269 U.S. Connally v. General Construction Co ;(1926) 391 ,385ראו למשל: 54

Center for Reproductive Health, 462 U.S. 416; Federal Communications Commission v. Fox 
Television Stations, Inc., 567 U.S. 239; Hoffman Estates v. The Flipside, Hoffman Estates, Inc., 

U.S. 489 455 (1982( )2012( )1983) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Connally_v._General_Construction_Co.
https://en.wikipedia.org/wiki/Connally_v._General_Construction_Co.
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הפיקוח החקיקתי על הענישה מעוגן בתיקון השמיני לחוקה האוסר על  ;(המגדיר עבירות אלו

לעומת זאת,  PunishmentsUnusual Cruel and .55"ענישה שאיננה "רגילה" על ענישה אכזרית ו

ת. במקרים הלא לפיקוח חוקתי על עבירה פלילית אין עיגון חוקתי מפורש בחוקה האמריקני

רבים בהם בית המשפט העליון האמריקני הפעיל פיקוח חקיקתי על עבירה פלילית הוא עשה זאת 

לחוקה, כך שתכלול גם  14באמצעות הרחבת הזכות להליך הוגן המוגדרת בתיקון בדרך כלל 

בהסתמך על המושג של "הליך  substantive due process of law.56  –אספקטים "מהותיים" 

, כי האיסור הפלילי על שימוש 1965הוגן מהותי" פסק בית המשפט העליון האמריקני בשנת 

ן בוגרים י, כי האיסור על יחסים הומוסקסואליים ב2003ובשנת  57באמצעי מניעה איננו חוקתי,

דמת, משנת  בפסק הדין האחרון, הפך בית המשפט העליון פסיקה קו 58בהסכמה איננו חוקתי.

, שבה אישר בית המשפט העליון האמריקני את חוקתיות האיסור על יחסים 1986

, פסל בית המשפט העליון האמריקני חוק האוסר על 1973בשנת  59.בהסכמה הומוסקסואליים

, בהתבסס על הזכות לפרטיות שאת הבסיס לה עיגן ןהפלות בטרימסטר הראשון של ההיריו

, הגביל בית 1992אולם, בשנת  60לחוקה. 14, כפי שזו מוגדרת בתיקון בזכות החוקתית להליך הוגן

המשפט העליון את הקריטריון לפסילה חוקתית של האיסור על הפלות למצבים בהם האיסור על 

 מקריםב undue burden.61 - הפלה, כולל בטרימסטר הראשון, מטיל על האישה ההרה נטל מיותר

טילה מהביטוי במשפט האמריקני, העבירה הפלילית החריגים בהם למרות חשיבותו של חוק 

בית המשפט העליון את הפיקוח החוקתי על העבירה  , ביססעל ביטוי המשתרעות גם מגבלות

ההסתמכות על חופש הביטוי הניעה . הפלילית על חופש הביטוי, המעוגן בתיקון הראשון לחוקה

העבירה של החזקת חומר תועבה , כי 1969את בית המשפט העליון האמריקני לפסוק, בשנת 

הכשיר בית המשפט העליון האמריקני את  1990בניגוד לפסיקה זו, בשנת  62איננה חוקתית.

על אף שראה  63חוקתיות העבירה האוסרת על עצם ההחזקה של חומר פורנוגרפי ובו דמות קטין,

חריגות כגון  פרט לעבירות .בה עבירה המגבילה את חופש הביטוי של מחזיק החומר הפורנוגרפי

 64אלו, אין בית המשפט העליון האמריקני נוהג ככלל להפעיל פיקוח חוקתי על עבירות פליליות.

גם במשפט הקנדי, הבסיס להטלת פיקוח חוקתי על עבירות פליליות נקבע באמצעות פרשנות 

, המכפיף את  -Canadian Charter of Rights and Freedoms, 1982ל 7מרחיבה של סעיף 

 principles of“עה בזכות לחיים, לחרות ולביטחון האישי לעקרונות בסיסיים של צדק הפגי

                                                             
 Harmelin v.  238 U.S. 408 ,Furman v. Georgia (1962);  660 U.S. 370 ,Robinson v. California ;(1972)ראו: 55

Michigan, 501 U.S. 957 (1991); Kennedy v. Louisiana, 554 U.S. 407 (2008) 
56 )1965( 381 U. S. 479 Connecticut,. Griswold  v  כן ראו הניתוח אצל .Fifty Years of Sanford H. Kadish,  

Criminal Law: An Opinionated Review, 87 CALIF. L. REV. 943, 964-66 (1999) 
 .שם  Connecticutv. Griswold,ראו  57
58 )2003( 539 U.S. 558, Lawrence v. Texas 
59 )1986( Bowers v. Hardwick, 478 U. S. 186  
60 )1973( 113U.S.  410, Roe v. Wade 
61 )1992( , 505 U.S. 833Casey .Planned Parenthood v לדיון במשמעות ההפסיקה הדנה בחוקתיות בהפלות .

 Ruth B. Ginsburg, Some Thoughts on Autonomy and Equality inבאצרות הברית ובהשלכותיה ראו: 
Relation to Roe v. Wade, 63 N.C. L. Rev. 375 (1985); David J. Garrow, Abortion Before and After 

Roe v. Wade: An Historical Perspective, 62 ALB. L. REV. 833, 840-41 (1999). 
62 )1969( 557U.S.  394, orgiaStanley v. Ge 
63 )1990( , 495 U.S. 103Osborne v. Ohio 
 ,Markus Dubber 55לעיל ה"ש  Kadishלניתוח הרתיעה של בית המשפט העליון האמריקני בהקשר זה ראו,  64

Toward a Constitutional Law of Crime and Punishment, 55 HASTINGS L.J.. 
בית המשפט העליון האמריקני נרתע מלפסול, חוקתית, עבירה פלילית גם כאשר היא מאפשר גזירת עונש מוות בגין 

 .158עבירת הרצח הסוטה מדרישת האשמה, ראו להלן ה"ש 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/408/238/
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_408
https://en.wikipedia.org/wiki/Furman_v._Georgia
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/370/660/
https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Reports
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_States_Supreme_Court_cases,_volume_370
https://en.wikipedia.org/wiki/Robinson_v._California


 טיםפמשכתב העת                                      שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת                                       
 

fundamental justice."65  בית המשפט העליון הקנדי, דחה את הטענה כי מושג זה מוגבל לפיקוח

על "הליך הוגן". לגישתו, עקרונות בסיסיים של צדק מאפשרים להפעיל פיקוח חוקתי גם על 

פסל בית המשפט העליון הקנדי, בשנת  במסגרת הטלת פיקוח כאמור, 66ותי.המשפט הפלילי המה

בית לבדומה  67.לשלמות גופנית ההאיש ה של, את האיסור על הפלות, בהתבסס על זכות1988

זקת חומר פורנוגרפי את חוקתיות האיסור על הח ,2001, בשנת הכשיר המשפט העליון האמריקני

הכשיר בית המשפט  1993בשנת  68.איסור זה בחופש הביטוין למרות הפגיעה של ובו דמות קטי

שינה את ההלכה  2015אולם, בשנת  69העליון הקנדי את חוקתיות העבירה של סיוע להתאבדות;

  70ופסק כי האיסור המוטל על רופאים לסייע לחולים סופניים להתאבד אינו חוקתי.

חב יותר. כעקרון, מפעיל בית הבסיס לפיקוח חוקתי הוא רעצם במשפט הגרמני, לעומת זאת, 

המשפט החוקתי הפדרלי פיקוח חוקתי על פגיעה בזכויות המעוגנות בחוק היסוד הגרמני, 

ובראשם כבוד האדם. מאחר שכבוד האדם מוגן בחוק היסוד הגרמני באופן מוחלט, שאינו נתון 

נטייה של בית ולפיכך כל דבר חקיקה הפוגע בכבוד האדם נתפס כבלתי חוקתי, ה 71לאיזון חוקתי,

במקרים של פגיעה בכל אחת  72המשפט החוקתי היא לפרש את הפגיעה בכבוד באופן מצומצם.

מהזכויות הספציפיות האחרות המעוגנות בחוק היסוד, לעומת זאת, בית המשפט החוקתי הגרמני 

מפעיל פיקוח הבוחן האם הפגיעה בזכות היא מידתית. בין הזכויות הספציפיות מגן חוק היסוד 

גרמני על הזכות ל"חרות אישית" המתייחסת לזכותו של כל פרט לפתח את אישיותו, ושפורשה ה

בצד חרות הפעולה הכללית חוק היסוד הגרמני  73במשפט הגרמני כחלה על חרות הפעולה הכללית.

מאחר שכל עבירה פלילית מטילה הגבלות על חרות  74מעניק הגנה מפורשת גם לחופש התנועה.

כעקרון כל עבירה פלילית כפופה לפיקוח חוקתי המחייב לבחון האם הגבלת הכללית, הפעולה 

היא מידתית. עבירות המטילות עונשי מאסר  באמצעות האיסור הפלילי חרות הפעולה הכללית

מחייבות בנוסף לבחון את המידתיות של הגבלת חופש התנועה באמצעות עונש המאסר. למרות 

רות פליליות כבלתי יני אינו נוטה להכריז על עבזאת, בית המשפט הפדרלי החוקתי הגרמ

בית המשפט החוקתי הגרמני הכשיר את חוקתיות האיסור על  1994חוקתיות. כך למשל, בשנת 

את האיסור על גילוי עריות בין אחים הכשיר  2008ובשנת  75החזקת מריחואנה לשימוש אישי,

                                                             
"Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be. 7 הסעיף קובע,  65
."deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice 
66 ,Re B.C. Motor Vehicle Act, [1985] 2 S.C.R. 486 
67 [1988] 1 SCR 30 ,R v Morgentalerובהשלכותיו, ראו:  דין זה בהרחבה-. לדיון בפסקDaniel 0. Conkle, 

"Canada's Roe: The Canadian Abortion Decision And Its Implications For American Constitutional 
Law And Theory", 6  CONSTITUTIONAL COMMENTARY, 299-318 (1989); Hester Lessard, The 
Construction of Health Care and the Ideology of the Private in Canadian Constitutional Law, 2 

ANNALS OF HEALTH LAW, 121 at 133-44 (1993) 
68 , 2001 SCC 2R v Sharpe 
69 , [1993] 3 S.C.R. 519Rodriguez v. British Columbia (Attorney General) 
70  , 2015 SCC 5Carter v Canada (AG) על הפיקוח החוקתי על המשפט הפלילי המהותי בקנדה, קודם להחלטה  .

 :Jodie van Dieen," 20 Years under the Charter: The 20th Anniversary of the Charterזו ראו,
Developments in Criminal Law under Section 7 of the Charter", 21 Windsor Y.B. Access Just. 129 

 לעמדת בית המשפט העליון הקנדי באשר לחוקתיות עבירות הרצח הסוטות מדרישת האשמה, ראו להלן  .(2002)
 .158ה"ש 

 .52( לחוק היסוד הגרמני, לעיל ה"ש 1)1ראו סעיף  71
72 Arye & Weigend-Gur6-84 בעמ' 83  , לעיל ה"ש.  
 קובע: "Personal Freedom "( לחוק היסוד הגרמני, שכותרתו היא 1)2סעיף  73

"Every person shall have the right to free development of his personality insofar as he does not violate 
the rights of others or offend against the constitutional order or the moral law." 

 .81בעמ' , 38לעיל ה"ש , Gur-Arye & Weigendלאופן בו פורש סעיף זה ראו 
  לחוק היסוד הגרמני, קובע: 11סעיף  74

"Article 11 [Freedom of movement] (1) All Germans shall have the right to move freely throughout the 
federal territory". 

75 ).1994( BVERFGE 145 90  לניתוח פסק הדין ראו . Weigend  &Arye-Gur   3-81בעמ'  83לעיל ה"ש. 
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של בית המשפט החוקתי הגרמני מלהכריז על עבירה פלילית כבלתי רתיעה ה 76בוגרים בהסכמה.

" )המוכרת במשפט "margin of appreciationהדוקטרינה של נובעת מ חוקתית וככזו בטלה

לדוקטרינה זו יש, לדעת בית המשפט החוקתי הגרמני,  77י"(.קיקתהישראלי כ"מרחב התמרון הח

הפררוגטיבה  –י של עקרון החוקיות בפלילים חשיבות מיוחדות במשפט הפלילי, וזאת כפן השנ

להכריע בשאלה על אלו זכויות ואינטרסים ראוי להגן באמצעות המשפט הפלילי, ומהו היקף 

 78ההגנה המתחייב, מסורה בידי הריבון, קרי המחוקק.

במשפט הישראלי, חוק יסוד כבוד האדם וחרותו מאפשר, כעקרון הטלת פיקוח חוקתי הן על 

לחוק  5לחוק היסוד( והן על הגבלות על החירות האישית )כותרת סעיף  4)סעיף פגיעה בכבוד 

לחוק היסוד(. הפיקוח החוקתי על  8היסוד( באמצעות מבחני המידתיות שבפסקת ההגבלה )סעיף 

רחב יותר מזה שבמשפט הגרמני, כעקרון העבירה הפלילית במשפט הישראלי עשוי היה להיות 

כבוד האדם בצורה רחבה יותר, תוך הכפפת הפגיעה בכבוד  וזאת לאור האפשרות לפרש את

, לרבות אלו הקשורים בזכויות ואכן, בהקשרים אחרים למבחני המידתיות שבפסקת ההגבלה.

ענישה הפלילית, בית המשפט העליון בהקשר לחשודים ונאשמים במסגרת ההליכים הפלילים ו

למרות זאת,  79.מגבלות חוקתיותבמשפטנו עושה שימוש נרחב ב"כבוד האדם" כבסיס להטלת 

דין המרכזי, והיחיד, שבו נדרש בית המשפט העליון לפסול חוקתיות הסדר מתחום הבפסק 

 2002,80משנת  סילגדו, פרשת בהסתמך על חוק יסוד כבוד האדם וחירותו המשפט הפלילי המהותי

"אין לחוק היסוד, הקובע  5דווקא בסעיף את הבסיס לפיקוח החוקתי לעגן בחר בית המשפט 

הבחירה  ".נוטלים ואין מגבילים את חירותו של אדם במאסר, במעצר, בהסגרה או בכל דרך אחרת

לבסס את הפיקוח החוקתי במשפט הפלילי על החירות ממאסר נעשתה למרות טענתה של 

( לחוק 1א)34עיף ס) בית המשפט לפסול אותו נדרשההסדר כי בפרשה זו הסנגוריה הציבורית 

פוגע בכבוד האדם משום שהוא  81,(לחוק העונשין 39במסגרת תיקון  1994שחוקק בשנת העונשין, 

אחריות לעבירה נוספת של מחשבה להטיל על מבצעים בצוותא  מאפשרסוטה מדרישת האשמה ו

בדעת הנשיא ברק,  82.על בסיס רשלנות , לרבות העבירה של רצח אגב ביצוע עבירה אחרת,פלילית

וכאמור בחר לבחון את  83רוב, העדיף מפורשות שלא לפסוק בשאלה האם אכן ההסדר פוגע בכבוד,

לחוק יסוד כבוד האדם  5לאור הפגיעה בחירות ממאסר, המוגנת בסעיף חוקתיות ההסדר 

אטען נגד הבחירה לבסס את הפיקוח החוקתי בתחום בחלק השלישי של הרשימה  וחירותו.

                                                             
76 )2008( BVERFGE 224 120  :לביקורת על פסק הדין, ראו, Arye & Weigend-Gur 32ש ה" 70, בעמ' שם ;

Tatjana Hornle, Consensual Adult Incest, 17 (1) NEW CRIM. L. REV. 76-102 (2014) 
  ,  עסקים ואח' לרישוי המחלקה - חיפה חברים נ' עיריית מועדון ,מסעדה - הכדורים תשעים 4436/02 ם"ראו, עע 77

 (.תשעים הכדוריםפרשת  –לפק דינו של השופט גרוניס )כתוארו אז( )להלן  27(, פס' 2004)
78 Arye & Weigend-Gur וההפניות שם. 71, 65, עמ' 83, לעיל ה"ש 
פלוני נ'  8823/07; בשפ 750( 4פ''ד נג)  יוסף נ' מדינת ישראל 1741/99. עוד ראו למשל: ע"פ 7-3ראו לעיל ה"ש  79

 (3, פ''ד נא)יפו ואח'-אביב-בתלמשפט השלום -חכמי נ' שופטת בית 6319/95בג"ץ ; 500( 3פ''ד סג) מדינת ישראל
750 

  .של הרשימה הרביעי(. לניתוח פסק הדין ולביקורת עליו ראו החלק 2002) מדינת ישראלנ'  סילגדו 4424/98ע"פ  80
א, 34סעיף  –( 1995)התיקון נכנס לתוקף ב 1994-( )חלק מקדמי וחלק כללי(, התשנ"ד39חוק העונשין )תיקון מס'  81

 הקובע:
 או נוספת  עבירה שונה

ן מעבר מבצע, אגב עשיית העבירה, עבירה שונה ממנה או נוספת לה, כאשר בנסיבות הענין, אדם   )א(  א.34
 –היישוב יכול היה להיות מודע לאפשרות עשייתה 

, יישאו באחריות לה גם המבצעים בצוותא הנותרים; ואולם, נעברה העבירה השונה או הנוספת בכוונה   (1)
 המבצעים הנותרים באחריות לה כעל עבירה של אדישות בלבד; ישאו

יישא באחריות לה גם המשדל או המסייע, כעבירה של רשלנות, אם קיימת עבירה כזאת באותו יסוד    (2)
 עובדתי.

( בעבירה שנקבע לה עונש חובה, רשאי הוא להטיל 1הרשיע בית המשפט נאשם על פי סעיף קטן )א()  )ב(
 ו.ממנעליו עונש קל 

 לפסק דינו של הנשא ברק. 7, פס' 80, לעיל ה"ש סילגדוטענת הסנגוריה הציבורית מובאית בפרשת  82
 סק דינו של הנשיא ברק.פל 12, פס' שם 83
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סילגדו של בית המשפט בפרשת ירה חבהאראה מדוע בחלקה הרביעי אסר, והפלילי על החירות ממ

שהביאה להכשרת חוקתיות ההסדר הנוגע באחריות לבסס את הפיקוח החוקתי על חירות זו היא 

, בשנת סילגדובנוסף לפרשת  .מבצע בצוותא לעבירה נוספת למרות הסטייה מדרישת האשמה

חוקתי גם על העבירות האוסרות על משחקים אסורים, הפעיל בית המשפט העליון פיקוח  2004

גם בהקשר זה הכשיר בית המשפט  85אך זאת מכוח חוק יסוד חופש העיסוק; 84לותרהימורים והג

, במהלך 2006בשנת  88והקנדית, 87בדומה לפסיקה האמריקנית 86את החוקתיות של איסורים אלה.

דמות קטין, שהוספה למשפטנו בשנת הכרעת דינו של נאשם בעבירה של החזקת חומר תועבה ובו 

לעומת כל אלה, היה זה  90יפו את חוקתיות העבירה.-אביב-הכשיר בית משפט השלום בתל 1998,89

פסק כי חזקה מוחלטת של ידיעת גיל במקרים של  2018בית המשפט השלום באשדוד שבשנת 

לכן זיכה בעל עסק איננה חוקתית, ו, 2010שהוספה לחוק העונשין בשנת  91,מכירת משקאות לקטין

 93שחזותו הייתה של בגיר. 92שהואשם במכירת משקה לקטין,

בסיס עצם המשפט באשר ליימת שונות בין שיטות למרות שק התמונה העולה מסקירה זו מגלה כי

הפיקוח , בכל השיטות שהיקפו משתנה משיטה לשיטה, לפיקוח החוקתי על העבירה הפלילית

ומצם בהשוואה לפיקוח החוקתי על ההליכים הפלילים ועל החוקתי על העבירה הפלילית הוא מצ

נרתעים בתי הענישה. במקרים הלא רבים בהם מופעל פיקוח חוקתי על העבירה הפלילית, 

, המקרים בהם הכריזו בתי המשפט שיטות. בכל אחת מהעבירהלותה של המשפט מלהכריז על בט

 נדירים.יחסית המשפט על בטלותה של עבירה פלילית לאורך השנים הם 

 

 הסברים – העבירה הפליליתחוקתי על פיקוח שיח הזכויות והרתיעה מהפעלת דלות  .2

את הרתיעה מלהפעיל פיקוח חוקתי על העבירה הפלילית ובמקרים המתאימים להכריז לכאורה, 

היה, על בטלות העבירה, בהבדל מהנכונות להפעיל פיקוח חוקתי על ההליך הפלילי והענישה, ניתן 

הפיקוח החוקתי על  94רתיעה הכללית מלהפעיל בקורת שיפוטית על חקיקה.ת העולהסביר באמצ

ההליך ההוגן ועל הענישה מתבטא, לא פעם, בפסילה של החלטות או של רגולציה מנהליות, ואין 

                                                             
 לחוק העונשין. 230-224סעיפים  84
 .90עמ'  1454ס"ח תשנ"ד מס'  85
לניתוח מפורט של האופן בו הפעיל בית המשפט את הפיקוח החוקתי על  .77, לעיל ה"ש הכדורים פרשת תשעים 86

 254-260בעמ'  ,19העבירה האוסרת משחקים אסורים והימורים והגרלות, ראו הרדוף, לעיל ה"ש 
 לעיל והאזכור שם. 63ך לה"ש וראו הטקסט הסמ 87
 לעיל והאזכור שם. 68ראו הטקסט הסמוך לה"ש  88
 .631, עמ' 1683, ס"ח 1998-( תשנ"ח52( לחוק העונשין, שהוסף במסגרת חוק העונשין )תיקון מס' 3)ב()214סעיף  89
 (2006) מילנ'  מדינת ישראל 005174/06 אבי יפו(-ת.פ. )תל 90
( 1א)ג()193בסעיף  , מוגדרת504בעמ'  2238, ס"ח 2010-תש"ע 107וק העונשין בתיקון מס' החזקה, שהוספה לח 91

 הקובע
בעל עסק או מי שעובד בעסק שבו נמכרים משקאות משכרים, אשר מכר, הגיש או סיפק משקה משכר לקטין  "

( עד )ב(, חזקה כי היה מודע לכך שמכר, הגיש או סיפק משקה משכר 1בניגוד להוראות סעיפים קטנים )א
זרחי, שהקטין הציג לו תעודה כאמור בסעיף קטן לקטין, אלא אם כן הוכיח, ברמת ההוכחה הנדרשת במשפט א

 ".)ג(, ולפיה הוא אינו קטין
 .שם 107א)ב(, שהתווספה לחוק העונשין בתיקון 193עבירה על סעיף  92
 (.2018) דברה נ' מדינת ישראל 17-01-66506 ת.פ. )אשדוד(  93
 שיפוטית, "ביקורת ברק אהרון, למשל, ראו חקיקה על שיפוטית ביקורת להפעלת באשר בישראל הקיים ויכוחול 94

מדוע לא ביטלה הכנסת את חוק־יסוד: (; אורי אהרונסון, "2005) 4הפרקליט מז,  ",הכנסת ומעמד החוק חוקתיות על
הנגד ־'תגובת -אילן סבן ; (2016) 509עיוני משפט לז  כבוד האדם וחירותו? על הסטטוס־קוו כקושי אנטי־רובני",

 בתחום הישפוטי הריסון, "בזכות סומר הילל(; 18-2017) 13גיליון המרחב הציבורי  '"הפוליטית ל״מהפכה החוקתית
מבט  תבביקורת השיפוטית על חקיקה מנקוד לדיון  (.2012) 182יד,  משפט ועסקים –ואדם  משפט "החוקתי

 משפט השוואתי",מבט  –: שאלת האחריות חוקה במסגרת השיפוטית, "הביקורת דותן יואבהשוואית ועיונית, ראו: 
Comparative Judicial Review,  Rosalind Dixon & Erin F. Delaney ,(eds); , )תשס"ז(489' י ןממשל

Research Handbooks in Comparative Constitutional Law Series (2018). 

http://www.nevo.co.il/Law_word/law14/LAW-1454.pdf
https://www.e-elgar.com/shop/books?book_series=486
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גדרת ולעומת זאת, מאחר שהעבירה הפלילית מ 95הוא מחייב תמיד פסילה של חקיקה ראשית.

ראשית, הפיקוח החוקתי על העבירה הפלילית יחייב את בתי המשפט  לרוב במסגרת חקיקה

לפסול, במקרים המתאימים, את החוק המגדיר את איסור העבירה. עם זאת, כפי שעולה מהחלק 

הקודם של רשימה זו הרתיעה מלפקח, חוקתית, על העבירה הפלילית, חורגת מהרתיעה הכללית 

ה של הרתיעה להפעיל פיקוח חוקתי על העבירה ייחודקורת שיפוטית על חקיקה. יב לתלהפע

בסיס לפיקוח חוקתי. כפי שהובהר בחלק הראשון של הרשימה, הבעצם  משתקף לעיתים הפלילית

אך לא  לפיקוח על ההליכים ועל הענישה למשל, קיים בסיס חוקתי מפורש ,בחוקה האמריקנית

ירה נעשה באמצעות הרחבת הפיקוח על העב :קיים בסיס מפורש לפיקוח על העבירה הפלילית

הרתיעה מלהפעיל פיקוח חוקתי על העבירה הפלילית עומדת גם הזכות החוקתית להליך הוגן. 

להפעיל פיקוח חוקתי ואף לפסול עבירות של שיטות משפט שונות נכונות בסתירה בולטת ל

זאת ועוד, הרתיעה  .)החריג השני שנדון בחלק הראשון של הרשימה( שהגדרתן איננה ברורה

 העבירה.אינה מוגבלת לפסילתה החוקתית של מלבחון עבירה פלילית בפרספקטיבה חוקתית 

גם בהעדרה של רטוריקה חוקתית במסגרת ניתוח העבירה ופרשנותה, רתיעה זו באה לידי ביטוי 

בניגוד בולט לרטוריקה בה עושים בתי המשפט שימוש כאשר הם בוחנים ומפרשים עבירות 

החריג הראשון  –עבירות המטילות מגבלות על חופש הביטוי ה כדוגמת) ילות זכויות נוספותהמגב

 . (בחלקה הראשון של הרשימה שנדון

ובמקרים המתאימים מלהכריז  פרספקטיבה חוקתיתמפלילית לבחון את העבירה המהרתיעה את 

לילי ועל הענישה, בהבדל מהנכונות להפעיל פיקוח חוקתי על ההליך הפ, על בטלותה של העבירה

הדואלי של  יהאופאני מציעה להסביר באמצעות לק הראשון של רשימה זו, חכפי שתוארה ב

על זכויות אדם ועל אינטרסים  להגן הוא המשפט הפלילישל התפקיד המרכזי המשפט הפלילי. 

האיסור על הזכות לחיים,  הגנהמעניק עבירת הרצח האיסור על  .לקיום תקין של החברה חיוניים

זכויות על  ןעבירות הגניבה למיניהן מגהאיסור על , המינית והכבוד אוטונומיהמגן על ה אונסעל 

להגן על הפעילות התקינה של השרות  מיועדוהפרת האמונים עבירת השוחד האיסור על ו ,קנייניות

כרוכה  איסור העבירהבאמצעות יסוד ועל אינטרסים חיוניים אחרים ההגנה על זכויות הציבורי. 

וחושף את הפרט  יל מגבלות על חרות הפעולה הכלליתהאיסור הפלילי מט – בזכויות בפגיעה

לסיכון של פגיעה בכבוד באמצעות הסטיגמה הנלווית להרשעה ולמגבלות משמעותיות על חרות 

 האיזון המתחייב מהאופי הדואלי שלזכויות נוספות באמצעות הענישה. במסגרת על התנועה ו

 אינטרסים חיוניים אחריםעל ו יסודהגנה על זכויות לניתנת עדיפות  ,המהותילי המשפט הפלי

הדאגה  .ידי איסור זה-הנגרמת על פגיעה בזכויות של העברייןהפני על באמצעות איסור העבירה 

הליך  המשפט הפלילי מבטיח –כים הפליליים והענישה ילזכויות העבריין נעשית במסגרת ההל

ידי איסור -על או באינטרס המוגנים בזכות ופגעידי כך -ועלעבירה פלילית  וביצעמי ש כלהוגן ל

כל ספק סביר, ר לבתוכח מע עבירההחשודים בביצוע של  םשאשמתבטיח הוא גם מ, העבירה

 שביצוע העבירה פוגעיתיישב עם כבוד האדם. אולם בהתקיים כל אלה, די  םושהעונש שיוטל עליה

איסור )אלא אם כן  את קיומה של העבירה , חוקתית,צדיקדי להבזכות או באינטרס חיוני אחר כ

בחלק  החריג הראשון שנדוןפוגע בזכויות נוספות של העבריין, כפי שהובהר במסגרת  העבירה

האיזון בין זכויות העבריין  ,המשמעות היא כי בתחום המשפט הפלילי הראשון של הרשימה(.

ידי האיסור נעשה, למעשה, באמצעות -הנפגעות מאיסור העבירה לבין זכויות הקורבן המוגנות על

                                                             
י על הענישה. כוונתי תהישראלי, בית המשפט לא היסס לפסול חוק במסגרת הפיקוח החוקבמשפט  95
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זכויות הנאשם להליך הוגן ולענישה אנושית ושאיננה אכזרית מצד אחד לבין הדאגה לבין הפרדה 

 איסור העבירה מהצד האחר. ההגנה על זכויות הקורבן באמצעות

בתי המשפט בשיטות המשפט השונות של נכונות הגם להסביר את  עשויאותו הצעתי לעיל, הסבר ה

עקרון את המתחייב מוככזו סותרת להפעיל פיקוח חוקתי על עבירה שהגדרתה איננה ברורה, 

עיל פיקוח חוקתי על העבירה הפלילית, אותו לרתיעה מלהפ החוקיות במשפט הפלילי )החריג השני

, המהווה תנאי מקדמי עקרון החוקיות במשפט הפלילי .ן של הרשימה(הצגתי בחלקה הראשו

יהיו  כי בלא הזהרה הוגנת לא תוטל אחריות פלילית )בין השאר( מיועד להבטיח לאחריות פלילית,

ידי איסור העבירה אשר יהיו. לפיכך, פסילתה החוקתית של -עלהזכויות והאינטרסים המוגנים 

של העבריין  יותזכוהבין מחייבת את בתי המשפט לאזן עבירה שיסודותיה אינם מוגדרים אינה 

הפסילה החוקתית של ידי האיסור. -איסור העבירה לבין זכויות הקורבן המוגנות עלמהנפגעות 

המיועד להבטיח את הזכויות הכרוכות המקדמי,  נעשית בשלב איננה מוגדרת השיסודותיעבירה 

הגנה ההזכויות להליך הוגן. את וחזקת החפות הכרוכות בבהזהרה הוגנת, בדומה לזכויות 

חקיקתה של באמצעות ניתן יהיה להבטיח על זכויות הקורבן ועל אינטרסים נוספים המהותית 

  נות.מוגדרים באופן ברור המאפשר הזהרה הוג שיסודותיהחדשה עבירה 

בדומה נעשית בשלב המקדמי, שהתפיסה כי הפיקוח החוקתי על עבירה שיסודותיה אינם מוגדרים 

מאיסור העבירה געות הנפ אינו מותנה באיזון בין זכויות העברייןלחזקת החפות ולזכויות דיוניות 

, באה לידי ביטוי מפורש במסגרת המשפט ידי האיסור-כויות הקורבן המוגנות עללבין ז

מכוח הזכות במישרין ברורה דיה נעשית  האיננהאמריקני, שבו פסילתן של עבירות שהגדרתן 

)בהבדל מההרחבה של הזכות גם להליכים הוגנים מהותיים, שמכוחה הוחל  החוקתית להליך הוגן

החוקתית של עבירה  במשפט הגרמני, לעומת זאת, פסילתה 96.פיקוח על העבירה הפלילית(

 97.על הפגיעה בכבוד האדם שיסודותיה אינם מוגדרים דיים כדי לספק הזהרה הוגנת מתבססת

הסבר אותו הצעתי לעיל, לפיו הרתיעה ה מתיישבת עם של המשפט הגרמני אולם, גם עמדה זו

ידי -מפיקוח חוקתי על העבירה הפלילית נובעת ממתן עדיפות לזכויות הקורבן המוגנות על

איסור על פני זכויות העבריין הנפגעות מהאיסור. כפי שהובהר בחלק הראשון של הרשימה, כבוד ה

האדם במשפט הגרמני מוגן באופן מוחלט שאינו נתון לאיזון חוקתי. כיוון שכך, בתי המשפט 

הסדר אינו מחייב הלהכריז על הסדר פלילי כפוגע בכבוד וככזה בטל, כאשר  מוכניםהגרמנים יהיו 

כאמור פסילתה של עבירה בין זכויות העבריין לבין זכויות הקורבן )או אינטרסים נוספים(.  איזון

איזון ביו הזכויות של העבריין ושל מותנה בנעשית בשלב המקדמי שאינו שאינה מוגדרת דיה 

  הקורבן.

 98,שבסבפרשת כפי שבאה לידי ביטוי  ,לאור הניתוח לעיל, חוסר הנכונות של הפסיקה הישראלית

של  הקודםחלק שהודגשה ב לבחון את עבירת הסל של הפרת אמונים מפרספקטיבה חוקתית,

הפסיקה במשפטנו מרבה להתייחס מפתיעה. כפי שהודגש במבוא לרשימה זו, היא  ,הרשימה

לזכויות אדם בכלל ולכבוד האדם בפרט במסגרת ההליכים הפלילים והענישה. למרות הקשר 

המובטחות, הליך הוגן לבין הזכויות הכרוכות בהזהרה הוגנת להדיוניות ההדוק בין הזכויות 

לידי ביטוי במשפט  קשר הבאהגדרה ברורה של העבירה )הדרישה לבאמצעות חוקתית, 
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יה אינם מוגדרים באופן ותעבירה שיסודידי -ד האדם הנגרמת עלבוהאמריקני(, ולמרות הפגיעה בכ

בית המשפט העליון בפרשת לידי ביטוי במשפט הגרמני(,  פגיעה הבאה) המאפשר הזהרה הוגנת

בית בפרשה זו בחר נתח את העבירה של הפרת אמונים מפרספקטיבה חוקתית. לנמנע מ שבס

  .עדיפות לצורך לשמור על הערכים שביסוד השירות הציבורי המשפט להעניק

רה על פני הפגיעה ידי איסור העבי-מתן עדיפות לאינטרסים ציבוריים ולזכויות המוגנים על

הפיקוח החוקתי חורג מהאופן למקרים בהם  , אופיינית ידי האיסור-הנגרמת על בזכויות העבריין

 כויות הקורבןוקתית, בין זכויות העבריין לבין זבו מוגדרת העבירה, ובתי המשפט נדרשים לאזן, ח

לחיים, לגוף, לחירות  הזכותעל  להגנהעדיפות חוקתית  ואינטרסים ציבוריים נוספים. הענקת

לחירות  בזכויות הפגיעהעל פני איסור העבירה  באמצעותועל אינטרסים חיוניים אחרים  ולקניין

באה לידי ביטוי מעניין במשפט הגרמני. ראינו לעיל, כי  ידי האיסור,-הנגרמת על של העבריין

פלילית, בית למרות הבסיס החוקתי היחסית רחב המאפשר הפעלת פיקוח חוקתי על העבירה ה

, וזאת בהסתמך על מלהכריז על עבירה פלילית כבלתי חוקתית רתעהמשפט החוקתי הגרמני נ

זכויות  הבשאלה על אל הפררוגטיבה להכריעלפיה " "margin of appreciationהדוקטרינה של 

 1975בשנת , למרות זאת 99בידי המחוקק. מסורה ואינטרסים ראוי להגן באמצעות המשפט הפלילי

מלהטיל על המחוקק חובה להפליל, ולאסור על הפלה כבר בית המשפט החוקתי הגרמני  מנענלא 

בית ההשתמעות היא כי  100בטרימסטר הראשון של ההיריון, וזאת במטרה להגן על זכויות העובר.

לחוקק עבירה  חייב אותוללהתערב בפררוגטיבה של המחוקק והמשפט החוקתי הגרמני מוכן 

אך נמנע מלהתערב כאשר המחוקק בחר לחוקק עבירה )שלפי הטענה(  ,זכויותפלילית כדי להגן על 

 פוגעת בזכויות.

 ,פגיעה בזכויותההגנה על זכויות על פני שלה זוכה העדיפות המשפט הישראלי, במסגרת ה

 ןכה-ברגהשופטת שטרסבדבריה של מפורש באה לידי  ,באמצעות האיסור על העבירה פלילית

 לדעתה, 101, שכבר הוזכר.סילגדובפסק הדין בפרשת 

 של הפלילי המשפט לנורמות להתנכר חירות ניתנת לא מדבר בו העונשי שהדין לאדם

 מגן הוא .האדם של וקניינוחירותו,  ,חייו על מגן הישראלי המשפט .חי הוא בה החברה

 יסוד לפגוע בזכויות לעצמם חירות הנוטלים, עבריינים ידי על בהם פגיעה מפני גם עליהם

 זכויותיהם הגבלת מחייבת, הפוטנציאליים הנפגעים של זכויותיהם על הגנה. אחרים של

 העבריין... חירות הגבלת מחייבת הקורבן חירות על הגנה .של הפוגעים
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כפוגעים  שבצידה המאסר עונש ואת הפלילית הנורמה את לתפוס יש אם ספק ,לפיכך

 בא עליהן בזכויות הפוגעת זו היא שפעילותו - העבריין - אדם אותו בזכויות מדעיקרא

 102.)ההדגשה הוספה( להגן היסוד חוק

כהן מרחיקת לכת מזו של המשפט הגרמני, כפי שהובהרה -עמדתה זו של השופטת שטרסברג

לעיל. במשפט הגרמני, כל עבירה פלילית נתפסת כעבירה הפוגעת בזכויות חוקתיות )בעיקר 

מבחני המידתיות ולאור נתונה לפיקוח חוקתי. עם זאת, במסגרת  בחירות הפעולה הכללית(, וככזו

, הנטייה של בית המשפט החוקתי הגרמני היא להעניק עדיפות המסורה למחוקק הפררוגטיבה

אינטרסים חיוניים אחרים באמצעות איסור העבירה על פני הפגיעה בזכויות לזכויות והגנה על ל

. עמדתה של גם להכשיר את חוקתיות העבירה ידי האיסור, ולפיכך-ת עלהנגרמיות תהחוק

פוגע בזכויות חוקתיות. ככהן, לעומת זאת, לא רואה בעצם האיסור הפלילי -השופטת שטרסברג

בשלב , כבר העבירה איסורידי -ות עללפרט חירות לפגוע בזכויות יסוד המוגנאין  שלגישתהמאחר 

ע א פגלהעבירה איסור יא שההמסקנה של העבירה הפלילית החוקתית  קתבדיהראשון של 

בהקשר  כהן, אמנם, בדעת מיעוט-שטרסרג ת, הייתה השופטסילגדו בפרשתחירות של העבריין. ב

כל אין לראות בלא פעם תמיכה בעמדה דומה, לפיה לם בעקבות פרשה זו הובעה בספרות , אוזה

 ,אחידות העמדות התומכות בגישה זו אינן 103.פלילי כשלעצמו איסור הפוגע בזכויותאיסור 

לפגוע  חוקתית המסבירות מדוע אין לפרט חרות גישותהבהצגת  אתמקדבמסגרת רשימה זו ו

אריאל בנדור וגישתם של  105ברק מדינהתו של שגי – 104העבירה ידי איסור-בזכויות המוגנות על

ביסוד שתי הגישות הנחה משותפת לפיה הגדרתה של הזכות החוקתית   106.רוזנברג-והדר דנציג

זכויות אדם ביחס למתבסס על הנחה זו  מדינהאיננה מתמצית באפיון האינטרס הראוי להגנה; 

מתבססים על הנחה דומה אגב דיון בשאלה האם איסור  רוזנברג-בנדור ודנציגבאופן כללי, ואילו 

 פוגע בזכויות יסוד.  העבירה

אדם, לפיה "ההגדרה של הזכות החוקתית ה"האילוץ הדאונטולוגי" לזכויות בגישת  דוגל ,מדינה

לגיטימיות של -איננה כוללת רק אפיון של אינטרסים הראויים להגנה, אלא גם דרכי פעולה לא

                                                             
 .כהן-לפס' דינה של השופטת שטרסברג 8פס'  שם 102
מחקרי משפט היסוד והעבירות הספציפיות" -דן ביין "חוקי :להלן, וכן106-105ראו האיזכורים המפורטים בה"ש  103
ים מגמות בפלילעיון מחודש ביחס שבין דיני עונשין ומשפט חוקתי"  –(; שי לביא "צדק מתקן בפלילים 1995) 251יב 

י (; רות קנא2010אטינגר ושי לביא עורכים, -)אלי לדרמן, קרן שפירא 511 לחוק העונשין 39לאחר עשור לתיקון  –
 כל הרואה מנוגדת, לגישה )התשס"ה(; 147לה  משפטים"שמירת על מידתיות בענישה: סוגיה חוקתית או פלילית" 

  .  131 ה"ש להלן ראו בחירות, כפוגע פלילי איסור
הגישות האחרות בהקשר זה ושאוזכרו לעיל ברובן אינן רלבנטיות לנטען ברשימה זו. במאמר שנכתב עוד קודם  104

( כי ניתן לאתר שתי גישות בסוגיית החוקתיות של המשפט הפלילי 253-4, בעמ' שםהבהיר ביין ), סילגדולפרשת 
המהותי: בהתאם לגישה האחת, כל איסור פלילי פוגע בחירות הפעולה וההרשעה פוגעת בכובד האדם; בהתאם 

נה מעניקה לו, לגישה האחרת, במסגרת האמנה החברתית כל פרט מוותר על חלק מחירותו בתמורה להגנה שהמדי
ולפיכך אין לראות בכל איסור כפוגע בחירות. הגישה האחרת מתיישבת אמנם עם גישתה של השופטת שטרססברג 

הם רוזנברג )אלי-ל בנדור והדר דנציגא, אך אין ביין מפתח גישה זו כפי שעושים ברק מדינה ואריסילגדוכהן בפרשת 
 אמנם מפתח בסיס עיוני לגישה שיש בו כדי (,שם(. שי לביא )105-107ה"ש  בחרתי להתייחס ברשימה זו, ראו להלן

; אולם הבסיס נשען על תפיסה מיוחדת של עונש סילגדולתמוך בעמדת המיעוט של השופטת שטרסברג כהן בפרשת 
המאסר, לפיה "עונש המאסר הוא הדרך המתבקשת לתקן את הפגיעה בזכויות הקורבן או באינטרסים חיוניים 

(. גישתו של לביא 514ין לראות בהטלת המאסר ]המהווה צדק מתקן[ פגיעה בזכות לחירות" )עמ' ולכן "א אחרים"
( שםמחייבת התמודדת עם תכליתו של עונש המאסר, התמודדות החורגת ממטרותיה של רשימה זו. רות קנאי )

מתמקדת בענישה, ובוחנת מתי ענישה החורגת מהעונש ההולם פוגעת בזכויות יסוד. טענתה היא כי כאשר החריגה 
מהעונש ההולם מהווה גם סטייה מעקרונות יסוד של המשפט הפלילי, יש לראות בה כענישה הפוגעת בזכויות אדם 

 . מה זו והנוגעת בחירות של הפרט לבצע עבירה(. גישתה זו אינה עוסקת בשאלה הרלבנטית לטיעון של רשי191)בעמ' 
בעקבות ספרו של אהרון ברק, מידתיות במשפט  –ברק מדינה, "על 'פגיעה' בזכות חוקתית ועל 'תכלית ראויה'  105

 מדינה. להלן –( 2012) 316-281טו )התשע"ב(,  משפט ועסקים(", 2010הפגיעה בזכות החוקתית והגבלותיה )
 – 365-326יז )התשע"ו(  משפט וממשלרוזנברג "עבירות פליליות וזכוית חוקתיות" -יגאריאל בנדור והדר דנצ 106

 ,Unconstitutional Rozenberg, -Hadar DancingAriel Bendor.  כן ראו, רוזנברג-בנדור ודנציגלהלן 
)2016( . 171EVR L. .RIMCEW N, 19 Criminalization 
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של השלטון יהיו כאלו המפרות  לגיטימיותדרכי פעולה לא  107השלטון ביחס לאינטרסים אלה".

. הזיהוי מתי פעולה של השלטון הפוגעת באינטרס של הפרט מפרה אילוץ אילוץ דאונטולוגי

 ביסוד גישה זו התפיסה commonsense morality".(108דאונטולוגי "קרוב במהותו למוסר הנוהג )

"אומנם, אין מדובר עדיין במסקנה  .לעצם ההכרה בזכות החוקתית יש משמעות נורמטיבית כי

עה מוצדקת בזכות, אך זו אמורה להיות מסקנה בעלת סופית, שהרי מוכרת האפשרות לפגי

ביניים במסגרת הבחינה אם המעשה מוצדק, והן -כשלב הן לעצמה, –משמעות נורמטיבית 

כיוון שכך, "כבר בשלב הראשון של  109..."לגיטימציה לביקורת שיפוטית לעניינים נלווים, ביניהם

סוגי המעשים שיש בהם פגיעה באחרים הבחינה החוקתית יש לערוך שיפוט נורמטיבי אילו מבין 

  110ידי הזכות ואילו אין זה ראוי שיכללו בגדר הזכות."-על 'מכוסים'ראוי שיהיו 

של סיכול ממוקד. כאשר רשות שלטונית  לסוגיה, בין השאר, מדינהלהמחשת גישתו מתייחס 

להבחין בין אחרים, ראוי, לגישתו, מפעילה כוח קטלני לסיכול מעשי איבה המסכנים חיים של 

המתתו של מי שנטל חלק ישיר במעשי האיבה, לבין פגיעה )אפילו בלתי מכוונת( באזרחים שלא 

נטלו חלק במעשי האיבה. המתתו של מי שנטל חלק ישיר במעשי האיבה, איננה מפרה כל אילוץ 

ת של הבחינה החוקתית אין לראות בה כפעולה הפוגעת בזכו הראשוןדאונטולוגי, ולכן כבר בשלב 

החוקתית לחיים. לעומת זאת, הפגיעה במי שלא היו מעורבים במעשי האיבה, מפרה אילוץ 

דאונטולוגי, ולפיכך יש לראות בה כפעולה הפוגעת בזכותם החוקתית לחיים או לשלמות הגוף. 

הפגיעה בזכות לחיים או לשלמות הגוף במקרה זה תהיה מוצדקת רק אם תעמוד במבחני 

 111לה.המידתיות של פסקת ההגב

ביחס מדינה איננה מוגבלת לפעולות שלטוניות; הוא מחיל את גישתו גם ברק עמדתו של 

המהווים מעשים ראוי כי בהקשר לשאלה האם . , המוגדרים באמצעות חקיקהאיסורים פלילייםל

עמדתו של ברק מדינה היא עמדת חירות הפעולה הכללית הזכות לבגדר  עבירה פלילית יכללו

הוא  112חירות הפעולה;להוא טוען כי כל מעשה רע איננו "מכוסה" על ידי הזכות ביניים. אף שאין 

 לפגוע במכוון בזכות לחיים או בזכות הקניין, ולפיכך אין לו חרותחופש פעולה  סבור כי אין לפרט

  113.גנובהרוג או לל )חוקתית(

גם גישתם שאלה האם האיסור הפלילי פוגע בזכויות חוקתיות. מתמקדים ב רוזנברג-דנציגבנדור ו

  114;חוקית טעונה הצדקה מיוחדת"-מבוססת על התפיסה כי "הכרה באינטרס כזכות חוקתית על

צאת הכוח , ונגזרת "מעקרון השוויון בהקמדינהאם כי ההנמקה בהקשר זה שונה מזו שבה מצדד 

באינטרס כזכות חוקתית  בהכרהלגישתם, ההצדקה מתחייבת משום ש 115.הפוליטי בחברה"

המשפטיות הראויות "גלומה פגיעה בסמכותם של נציגי הציבור לקבוע בדעת רוב את הנורמות 

"כדי שמעשה ייכנס לגדר זכות חוקתית, צריך להיות לו... במקרים כיוון שכך,  116".בעיניהם

אולם, "לנוכח הפוגענות  117.בלת כוחו של הרוב"יר את הגשיכש 'פודה'הרגילים, ערך חיובי 

                                                             
 .3-292, עמ' 105לעיל ה"ש  מדינה, 107
 .309עמ'  ,שם 108
 .296עמ   109
 .297עמ'  110
 .299עמ'  111

 .295עמ'  112
 .294עמ'  113
 .339, עמ' 106לעיל ה"ש רוזנברג, -בנדור ודנציג 114
 .40-339, עמ' שם 115
 .339עמ'  116
 .340עמ'  117
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 118".נקציות כמאסר, מעצר והסגרההמיוחדת הגלומה בעצם הטלת אחריות פלילית ובחשיפה לס

לחירות אישית , לפרש את הזכות החוקתית רוזנברג-בנדור ודנציגמן הראוי, לדעתם של 

על פעולות שיש להן ערך  כמשתרעת לא רקלחוק יסוד כבוד האדם וחירותו(  5)כמשמעותה בסעיף 

אלא גם על "מעשים שהם ניטרלים מבחינת ערכם, או שיש להם מידה  119חיובי של ממש,"

לעומת זאת,  120.ל להגנה חוקתית"כנם זוכים ככשל ערך שלילי, הגם שמעשים אלה אי מסוימת

ט הוא במשפ – כמו רצח, אינוס, שוד – מקומם הטבעי של מעשים אשר יש להם ערך שלילי מהותי

גישה זו, כך טוענים  121.בזכות החוקתית לחירות אישיתה עהפלילי, ואין לראות בהפללתם פגי

מיישבת "בין שתי אינטואיציות חזקות אשר לכאורה יש בהן סתירה:  רוזנברג-בנדור ודנציג

האחת, כי מופרך להכיר בזכות חוקתית לפשוע מבלי להיענש; והאחרת כי ההכתמה 

המאפיינות את המשפט הפלילי פוגעות מעצם מהותן, יותר מכל )הסטיגמטיזציה( והענישה 

סנקציה משפטית אחרת, בכבוד האדם ובחירותו, ולכן מן הראוי להטיל עליהן מגבלות חוקתיות 

  122ולהכפיפן לביקורת שיפוטית."

לבצע עבירה פלילית כדוגמת רצח או גניבה, המשותפת  (חוקתית)אין לפרט חירות  התפיסה לפיה

העבירה איסור  באמצעותזכויות הקורבן  ניקה עדיפות להגנה עלמעלגישות השונות שהוצגו לעיל, 

תפיסה זו שוללת, ככלל, את הפיקוח  האיסור.ידי -הפגיעה בזכויות העבריין הנגרמת עלפני -על

מדוע שיח בכוחה להסביר ת בזכויות העבריין והחוקתי על המידה שבה העבירה הפלילית פוגע

בכוחה של התפיסה האמורה אף להסביר את  .רת המשפט הפלילי המהותי הוא דלהזכויות במסג

במקרים  ., שהובהרו בחלק הראשון של הרשימהעבירההחריגים לדלות הפיקוח החוקתי על ה

ה הכללית, אלא בהתבסס החריגים, הפיקוח על העבירה הפלילית נעשה, לא מכוח חירות הפעול

הזכות לחופש הביטוי )החריג הראשון( והזכויות  –על הפגיעה בזכויות נוספות של העבריין 

 מחויבכיוון שכך, אין פיקוח כאמור הנגזרות מהדרישה להגדרה ברורה של עבירה )החריג השני(. 

כנגד  בחלק השלישי של הרשימה אטעןלתפיסה כי לפרט יש חירות חוקתית לבצע עבירה. 

ברצוני להראות כי העדפת ההגנה על זכויות הקורבן ועל צרכי  בשלב זההתפיסה האמורה. 

באה ידי האיסור, -הנגרמת עליעה בזכויות העבריין פגעל פני הבאמצעות איסור העבירה החברה 

לידי ביטוי, במשפטנו, גם על ידי מי שאינו שותף לתפיסה כי אין לפרט חירות )חוקתית( לבצע 

  פלילית. עבירה

 האמורה.לא היה שותף לתפיסה  ,סילגדובדעת הרוב בפרשת בהקשר זה שהיה הנשיא ברק, 

גם למי שביצעו עבירה פלילית, לרבות לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו מעניק  5סעיף  לגישתו,

 . המגבילה את חירותו לחירות ממאסר, ממעצר, מהסגרה או מכל דרך אחרתרצח, זכות חוקתית 

 גם - מעצר שכל וכשם בחירות, פוגעת - הפושעים רב של הסגרתו גם - הסגרה לשכ כשם

 פוגע - הרוצח של מאסרו גם - מאסר כל גם כךבחירות,  פוגע - המוצדק ביותר המעצר

 – תוור]לחוק יסוד כבוד האדם וחי 5 בא סעיף זו היקף רחבת"חירות"  לע .בחירותו

 123.להגןהבהרה שלי[ 

                                                             
 .343עמ'  118
 .342עמ'  119
 .343עמ'  120
 .שם 121
 .27-326עמ'  122
 הנשיא ברק.לפסק דינו של  24, פסקה 80, לעיל ה"ש סילגדופרשת  123
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ולהכריז בשלב מאפשרת להכפיף כל עבירה שעונש מאסר בצידה לפיקוח חוקתי,  למרות שגישה זו

 עבירה המאפשרת להטיל עונש מאסר פוגעת בחירותכל הראשון של הפיקוח החוקתי כי 

הנטייה של מבחני המידתיות, במסגרת בשלב השני של הפיקוח החוקתי, , ממאסרהחוקתית 

ידי איסור -המוגנות עלולאינטרס הציבורי רבנות עניק עדיפות לזכויות הקולההיא הנשיא ברק 

הענקת עדיפות כזו באה לידי ביטוי  .של העברייןממאסר  חירותהזכות החוקתית לעל פני העבירה 

ההסדר המאפשר שבה פסק הנשיא ברק, בדומה לשאר השופטים, כי  סילגדו,מפורש בפרשת 

פלילית, לרבות עבירת הרצח, על בצוותא אחריות לעבירה נוספת של מחשבה מבצע  עללהטיל 

הנשיא  לש. הנכונות הסדר סוטה מדרישת האשמההוזאת על אף ש ,וא חוקתיבסיס רשלנות ה

, נבעה מהמשקל המשמעותי ה מדרישת האשמהילהכשיר את חוקתיות ההסדר למרות הסטיברק 

ת במסגרת מבחני המידתיות של פסק קרבנותההגנה על צרכי החברה וללשייחס הנשיא ברק 

ביצוע בצוותא של עבירה יוצר "מצב מסוכן במיוחד"  באשר הוא מגביר את לגישתו,  ההגבלה.

הסיכון שתבוצע עבירה נוספת על ידי מי מהמבצעים בצוותא במקרה שמשהו ישתבש במהלך 

האחר מאשר . את הסיכון המוגבר "צודק יותר לגלגל....אל עבר המבצע המשותף הביצוע

  124.דים ועוברי האורח"הקורבן, העלהשאירו אצל 

להעדיף בהקשר זה את אין זה צודק אני סבורה כי הרשימה אבהיר מדוע  של רביעיהבחלקה 

הכרוכה , בצוותא "הקורבן, העדים ועוברי האורח" על פני הפגיעה בזכויות המבצעההגנה על 

איננה  סילגדופרשת כאן ברצוני להזכיר כי  אחריות פלילית שאינה משקפת את אשמתו. בהטלת

הנשיא ברק מוכן להעדיף את צרכי החברה על הפגיעה בזכויות היה הפרשה היחידה שבה 

הנשיא ברק  נמנע שבסבפרשת , . כאמור בחלקה הראשון של הרשימהןת של העברייוהחוקתי

, שיסודותיה אינם מגדרים, מפרספקטיבה חוקתית, של הפרת אמונים מלבחון את העבירה

אינם מגודרים באופן  שיסודותיהןחוקתית, עבירות  ,שונות, הפוסלותכמקובל בשיטות משפט 

"מהחברה מהבחינה החוקתית נעשתה כדי שלא לשלול  תההימנעוהמאפשר הזהרה הוגנת. 

 125".הישראלית מכשיר חשוב בשמירה על הערכים המונחים ביסוד השירות הציבורי

באשר לעדיפות שיש להעניק תמימות דעים למעשה  קיימתכי  עולהחלק זה של הרשימה הדיון במ

באמצעות איסור המוגנים אינטרסים חיוניים אחרים לזכויות ולבתחום המשפט הפלילי המהותי 

ידי איסור העבירה. -הנגרמת עלשל העבריין העבירה, על פני הפגיעה בחירות הפעולה הכללית 

באה לידי ביטוי. העמדה האחת נוגע באופן שבו העדפה זו השונות בהקשר זה ההבדל בין הגישות 

עמדתו של בית המשפט החוקתי הגרמני( מכירה בעובדה כי האיסור ו סילגדועמדת הרוב בפרשת )

או לפחות כל  )משפט גרמני(, הפלילי, כשלעצמו, פוגע בחירות של העבריין וככזה כל איסור פלילי

 ן שלהעדפת .נתון לפיקוח חוקתי (סילגדודעת הרוב בפרשת ) איסור המאפשר הטלת עונש מאסר

האיסור ידי -הנגרמת עלפגיעה בחירות העבריין העל פני  העבירה איסורידי -המוגנות על הזכויות

מבחני חוקתי על העבירה הפלילית במסגרת הבשלב השני של הפיקוח ביטוי באה לידי 

המיועדת להגן  לית ראויהככת, ככלל, נתפסתהעבריין  בחירותהפגיעה התכלית של  :המידתיות

על זכויות הקורבן ועל אינטרסים חיוניים אחרים, והפגיעה בזכויות העבריין להשגת תכלית זו 

בהתאם לעמדה האחרת )עמדת  האיסור הפלילי.חוקתיות מכשירה את ה מידתיתכפגיעה נתפסת 

אין לפרט חירות לפגוע  (,הספרות האקדמיתחלק מידי -על תנתמכ, הסילגדוהמיעוט בפרשת 

כבר בשלב הראשון של הבדיקה החוקתית  ולפיכך, ;ידי איסור העבירה-בזכויות המוגנות על
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, וככזה ת החוקתית לחירות של העברייןהמסקנה היא שאיסור העבירה כשלעצמו לא פגע בזכו

  .האיסור הוא חוקתי

 

היש הצדקה לדלות שיח הזכויות במשפט הפלילי המהותי ולרתיעה מפיקוח חוקתי על . 3

 ירה הפלילית?העב

בחלק זה של הרשימה אטען כנגד התפיסה, שהוצגה בחלקה השני של הרשימה, המעניקה עדיפות 

פי הפגיעה בזכויות -לזכויות ולאינטרסים חיוניים, המוגנים באמצעות האיסור הפלילי, על

על החשיבות בהענקת מעמד חוקתי . כדי לבסס טענה זו אצביע ידי האיסור-העבריין, שנגרמת על

חוקתיות נוספות של העבריין הנפגעות מאיסור  בצד הכרה בזכויותלחירות הפעולה הכללית 

אין לפרט חרות )חוקתית(  ,לפיה הנחהלהצדקה עיונית ציעות ואטען כנגד הגישות המ, העבירה

 מדינה לאור מהותן של זכויות האדם )הגישות של לגנוב(לבצע עבירה פלילית )חרות לרצוח או 

להחיל משטר מן הראוי מסקנתו של חלק זה של הרשימה תהיה כי  (.רוזנברג-ונדציג ורבנדושל 

 ,גם במסגרת המשפט הפלילי המהותי את שיח הזכויות חוקתי על העבירה הפלילית, שיעשיר

חוקתיות של עבירה  ת, ובמקרים המתאימים יביא לפסילגביר את הפיקוח החוקתי על העבירהי

 .הפלילית או לפחות להצרת היקפ

שוללת, ככלל, פיקוח חוקתי על העבירה כאמור בחלקה השני של הרשימה, ביסוד התפיסה ה

ידי -ולפגוע בזכויות המוגנות על אין לפרט חירות חוקתית לבצע עבירה פלילית ההנחה כיהפלילית 

חרות המוענקת הזכות החוקתית ל .מניחה את המבוקש הנחה זואני חוששת כי איסור העבירה. 

היא הרלבנטית  החוקתיתהחרות . (גנובלחרות לרצוח או ) איננה חרות לבצע עבירה פלילית לפרט

באמצעות האיסור  זו חרותנו, והשאלה היא האם הגבלת להתנהג כרצושל הפרט כללית החרות ה

במקרים בהם הגבלת חירות הפעולה הכללית באמצעות רק הפלילי הספציפי היא מוצדקת. 

 לנורמות להתנכר חירות ניתנת לא מדבר בו העונשי שהדין לאדם"חוקתית,  האיסור הפלילי היא

 126.סילגדוכהן בפרשת -כדברי השופטת שטרסברג ",חי הוא בה החברה של הפלילי המשפט

. לציית לו יש לפרט חירות שלאלעומת זאת, כאשר "הדין העונשי" כשלעצמו איננו חוקתי, 

 5בסעיף  המוגנתחירות ממאסר, מההתמקדות ב ,בחלקה, ההנחה המוטעית בהקשר זה נובעת

כבסיס לבחינת החוקתית  ,והשמה במרכז את עונש המאסר, לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו

"מופרך להכיר זה  היתכן ויהימאסר  באמצעות ענשילהשלא  במשפט הפלילי. ביחס לחירות

בנדור ידי -)האינטואיציה המוזכרת על ")ההדגשה הוספה( מבלי להיענש בזכות חוקתית לפשוע

 זאת רק בתנאי שעצם הגדרת המעשה כ"פשע" הוא חוקתי.אולם,  127.(רוזנברג-ודנציג

איננה מוגבלת לשאלה האם הגבלת חירות )התנועה(  תהחלת משטר חוקתי על העבירה הפלילי

לנורמות המשפט הפלילי" היא  באמצעות הטלת עונש מאסר על מי "שפשע", או על "מי שהתנכר

החלת משטר חוקתי במשפט הפלילי המהותי מחייבת לשים במרכז את הזכות חוקתית. 

לה חירות הפעוידי עצם האיסור הפלילי. -, המוגבלת עלתהחוקתית לחירות הפעולה הכללי

ך בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אמנויה מפורשות כזכות ספציפית אינה  הכללית, ככזו, אמנם

. כך נעשה במשפט הגרמני, שכפי שבחוק היסוד אחריםוזכויות מערכים אין מניעה לגזור אותה 

שכבר הוזכר, החיל את הזכות החוקתית ל"חרות אישית", המוענקת בחוק היסוד והמתייחסת 

                                                             
 כהן.-לפסק דינה של השופטת שטרסברג 8, פסקה 80, לעל ה"ש סילגדופרשת  126
 .7-326בעמ'  ,106, לעיל ה"ש רוזנברג-בנדור ודנציג 127



 טיםפמשכתב העת                                      שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת                                       
 

וכך גם הציע לעשות  128לזכותו של כל פרט לפתח את אישיותו, גם על חירות הפעולה הכללית.

)שאמנם לא היה שותף  הנשיא ברק סילגדובה מאוחרת שלו. בעוד שבפרשת הנשיא ברק בכתי

לחוק  5, התמקד גם הוא בחירות ממאסר כאמור בסעיף להנחה כי אין חירות לבצע עבירה(

 בכתיבה מאוחרת שלו הדגיש כי  129היסוד,

הערכים של כבוד האדם וחירותו מבוססים על חופש )חירות( הרצון של האדם ועל 

לכל אדם  –ן ועל בסיסו של שווי –של רצונו. זהו חופש הבחירה אשר נתון  האוטונומיה

באשר הוא אדם... הזכות החוקתית של כבוד האדם מגשימה ערכים אלה במלוא היקפם. 

הזכויות החוקתיות האחרות מגשימות ערכים אלה כל אחת במסגרת הייחודית לה... 

 130חירות האישית.ערכים אלה בהקשר ל הזכות החוקתית לחירות מגשימה

, מאפשרת נוורצכ ה של הפרט להתנהגאוטונומיהראייתה של חירות הפעולה הכללית כחלק מ

כבר בשלב הראשון של הבדיקה  הסביר מדועייחס חשיבות חוקתית מיוחדת לחירות זו ולל

אמנם,  131.כפוגע בזכות חוקתית , המגביל את חירות הפעולה,יסוראבכל יש לראות החוקתית 

חירות הפעולה הכללית כדי להגן על הזכות לחיים, לגוף, לחירות האישית ולקניין הגבלת 

הענקת מעמד עם זאת, . חוקתית מוצדקת עשויה להיות, לא פעם, הפליליר ובאמצעות האיס

חוקתי לחירות הפעולה תחייב להכפיף את ההגנה על זכויות אלה של הקורבן למבחני המידתיות, 

 . כפי שיובהר בהמשך,ת העברייןיובחשבון גם את הפגיעה בזכולקחת  במסגרתם יהיה צורך

ההגנה על  היקףאת  , חוקתית,חוןלב יחייבשל הקורבן ושל העבריין איזון החוקתי בין הזכויות ה

לתת את הדעת גם הזכות לחיים, לגוף, לחירות ולקניין באמצעות המשפט הפלילי, ואגב כך 

 זכויות אלו. להגן על  המאפשרים ,פוגענייםלקיומם של אמצעים אלטרנטיביים, פחות 

התומכות , רוזנברג-ציגדנו בנדור ושל  מדינהאת הגישות של  צגתיבחלקה השני של הרשימה ה

במסקנה כי אין לפרט, ככלל, חירות חוקתית לבצע עבירה )לרצוח או לגנוב( וזאת בהסתמך על 

בפגיעה באינטרס תוך הכרה בזכות החוקתית מחייבת הצדקה; וההצדקה טמונה או הההנחה כי 

(, או בערך החיובי, או לפחות הניטרלי, הטמון מדינההפרת אילוץ דאונטולוגי מטעם הרשות )

ו (. ברשימה זו, אין בכוונתי להעריך עמדות אלרוזנברג-בנדור ודנציגבמעשה הנכלל בגדר הזכות )

ותבהיר מדוע אין מקום לדרוש הצדקה מיוחדת להכרה  תהיה מוגבלת יותרבאופן כללי, טענתי 

ידי איסור -לחירות הפעולה הכללית בתחום המשפט הפלילי, הנפגעת עלבזכות החוקתית 

 .העבירה

, כאמור, ההנחה כי ההצדקה להכרה בזכות החוקתית רוזנברג-בנדור ודנציגביסוד גישתם של 

ציגי הציבור לקבוע בדעת רוב את הנורמות המשפטיות נדרשת בשל ה"פגיעה בסמכותם של נ
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ליברלית, ההגלומה בהכרה בזכות החוקתית. אולם בהתאם למסורת  132הראויות בעיניהם"

להצרת  ,המדינההפגיעה היותר מטרידה היא דווקא זו הנגרמת עקב השימוש בכוח הכופה של 

תיות על חירות הפעולה ושמעכשמדובר במשפט הפלילי, המטיל מגבלות מ במיוחדחרויות הפרט, 

הכללית )האוטונומיה של הפרט להתנהג כרצונו(, ומכפיף את הפרט לסיכון של פגיעה בכבוד עקב 

הכוח הכופה  הסטיגמה הנלווית להרשעה ושל פגיעה בזכויות נוספות באמצעות הענישה הפלילית.

-ודנציג בנדוריגה את ידי נציגי הציבור, שהפגיעה בסמכותם מדא-של המדינה בהקשר זה נקבע על

פערי כוחות משמעותיים בין המנגנונים העומדים לרשות המדינה בהקשר  שקף, והוא מרוזנברג

החרדה לחרויות של הפרט היא שהביאה שיטות  הפלילי לבין החרויות של הפרט הבודד. ואכן,

לפיו הטלת איסור פלילי  ,הפללהוהמגביל משפט שונות לאמץ את עקרון הנזק כעקרון המנחה 

ההכרה  133או לאינטרס ציבורי חיוני. זולתלתהיה מוצדקת רק אם האיסור מיועד למנע נזק 

ידי האיסור הפלילי, -נפגעת עלוהמסקנה כי חירות זו  תבמעמד החוקתי של חירות הפעולה הכללי

פיקוח כזה . על העבירה הפלילית תעניק לעקרון הנזק עצמו מעמד במסגרת הפיקוח החוקתי

פלילי, הפוגע בחירות הפעולה הכללית, לביקורת חקיקתית, ויחייב לפסול, כל איסור יכפיף 

גם כאשר  134.או לאינטרס חיוני אחרנזק לזולת חוקתית, איסורים שאינם מיועדים למנוע גרימת 

אין אמצעים אחרים האיסור מיועד למנוע נזק, מבחני המידתיות יחייבו להמשיך ולבדוק האם 

עמדה  .היא פחותה כבודוביאפשרו למנוע נזק לזולת או לאינטרס ציבורי אחר, שפגיעתם בחרות ש

, לפיה להכרה מדינהזו, כך אני מאמינה, מתיישבת היטב דווקא עם ההנחה שביסוד גישתו של 

בתחום הפלילי, יש חשיבות מיוחדת להעניק  135בזכות החוקתית יש משמעות נורמטיבית.

, שמן הראוי את המסראפשר לשמר הפעולה הכללית. משמעות כזו ת לחירותמשמעות נורמטיבית 

כי הפניה למשפט הפלילי צריכה להיות המוצא האחרון. אף ה קודם כל את המחוקק, חשינ

שהתפיסה כי בשל חומרתה של האחריות הפלילית, והפגיעות בזכויות הכרוכות באיסור, בהרשעה 

שיטות משפט  136.מקובלתכעקרון היא  ,וצא אחרוןובעונש, יש לפנות למשפט הפלילי רק כמ

  137.שונות, לרבות שיטת המשפט הישראלי, נגועות בנגע של הפללת יתר

החרדה לחירויות הפרט והצורך להגביל את הכוח הכופה של המדינה, הולידו את התפיסה, 

המוסר המקובלת בשיטות משפט מערביות, לפיה אין זה מתפקידו של המשפט הפלילי לאכוף את 

מונחים חוקתיים, המשמעות תהיה כי האיסור על התנהגות בלתי מוסרית ב 138המקובל בחברה.

                                                             
 .339, בעמ' 106לעיל ה"ש , רוזנברג-בנדור ודנציג 132
 מקורו של עקרון הנזק במשפט הפלילי הוא במשנתו של ג'ון סטיוארט מיל, לפיו  133

"The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized 
community, against his will, is to prevent harm to others." - JOHN STUART MILL, ON LIBERTY AND 

.(Oxford, UK: Oxford University Press, 1991), 13 RAYGOHN J .ED ,SSAYSETHER O .133  לדיון בשאלת
 משמעותו של עקרון הנזק בתחום הפלילי, ראו למשל:

JOEL FEINBERG, HARM TO OTHERS (New York: Oxford University Press, 1984), 31-64; Joseph Raz, 
"Autono-my. Toleration, and the Harm Principle" in ISSUES IN CONTEMPORARY LEGAL PHILOSOPHY: 
THE INFLUENCE OF H . L. A. HART, ed. Ruth Gavison (Oxford, UK: Clarendon, 1987), 313-33; John 
Kleinig, Crime and the Concept of Harm, AM. PHIL. QUAR. 15 (1978):27-36; Richard E. Epstein, The 

Harm Principle—And How It Grew, UNIV TOR LAW J. 45 (1995): 369-417 
בהקשר זה ראוי להדגיש כי עקרון הנזק, אינו מחייב כי העבירה תאסור על גרימת נזק. גם איסור על נסיון לגרום  134

 ומדים במסגרת האילוצים המתחייבים מעקרון הנזק.נזק, וכן איסור על העמדה בסכנה של גרימת נזק, ע
 .296, בעמ' 105לעיל ה"ש  מדינה, 135
.31AWLRIMINAL CRINCIPLES OF P ,SHWORTHA A ,- ;(Oxford University Press 2009) 3ראו למשל: 136

Jannemieke ;. 207 (2004)TUDSEGAL L J.XFORD O 24 ,The Criminal Law as a Last ResortDouglas Husak, 
Criminalisation As A Last Resort: A National Principle Under The Pressure Of , W. Ouwerkerk

)2012( 41-228 AWL RIMINALCUROPEAN EOURNAL OF JEW N4) -3 (3  Europeanisation? 
,AWL RIMINALCOF THE ;IMITS LHE T –VERCRIMINALIZATION O ,OUGLASDUSAK H 3– 5 למשל: ראו 137

עונשיות" -קנת מן, "סנקציות אזרחיות ;(1983) 159ג  משפטים ?"חסרי עבירות אנחנו מרדכי קרמניצר "האם (2008)
 (.1992) 244, בעמ' 243טז  עיוני משפט

  .לעיל 133ה"ש בעקרון הנזק,  םהדני ראו האזכורים 138
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 .שאיננה גורמת נזק, פוגע פגיעה בלתי מידתית בחירות הפעולה הכללית, וככזה איננו חוקתי

אינן מאפשרות להגיע למסקנה  רוזנברג-בנדור ודנציגוהן גישתם של  מדינהאולם, הן גישתו של 

לת איסור על התנהגות המנוגדת למוסר המקובל, איננה מפר כל אילוץ דאונטולוגי. להפך, זו. הט

בדרך כלל  139"קרוב במהותו למוסר הנוהג". – מדינהלפי  –היא מתיישבת עם אילוץ כזה שזיהויו 

קשה לייחס להתנהגות המנוגדת למוסר המקובל כאל התנהגות בעלת ערך חיובי, או כאל יהיה 

כך שתוכל להיכנס  140, ואף לא כהתנהגות שלא גלום בה ערך שלילי של ממש,יתהתנהגות ניטרל

 רוזנברג.-בנדור ודנציגבגדרה של הזכות החוקתית לחירות, לגישתם של 

פוגע בזכויות חוקתיות, ובעיקר בחירות הפעולה כאיסור פלילי כי ראוי להתייחס לכל המסקנה 

הכללית, וככזה נתון לפיקוח חוקתי, לה טענתי לעיל, אין די בה כדי להבטיח העשרת שיח 

הגברת הפיקוח החוקתי על האיסורים בתחום המשפט הפלילי המהותי והזכויות החוקתיות 

בירה על פני הפגיעה בחירות ידי איסור הע-ה להעדיף את הזכויות המוגנות עליהנטי. הפליליים

, עליה עמדתי במהלך הרשימה, עלולה להוביל גם את מי ידי האיסור-הנגרמת על העבריין

כי הפגיעה בחירות הנוספת פלילי פוגע בחירות, למסקנה סור איכל ששותפים למסקנה כי 

סים המיועדת להגן על זכויות הקורבן או על אינטרידי איסור העבירה -העבריין הנגרמת על

של האיסור הפלילי; וזאת בלא לתת משקל החוקתיות היא מידתית וככזו מכשירה את ציבוריים, 

המסקנה כי כל איסור פלילי פוגע הולם לשלבים נוספים הנדרשים במסגרת הפיקוח החוקתי. 

גם אם האיסור הפלילי מיועד בחירות הפעולה הכללית מהווה רק שלב ראשון בפיקוח החוקתי. 

במסגרת מבחני  –הגנה על זכויות הקורבן ועל אינטרסים ציבורים חיוניים  –יה לתכלית ראו

המידתיות, ראוי יהיה לבחון בכובד ראש קיומם של אמצעים אלטרנטיביים, שפגיעתם בחירות 

במסגרת הפיקוח החוקתי על האיסור ראוי היא פחותה, המאפשרים להשיג תכלית זו. בנוסף, 

של  בר פוגע בזכויות נוספותדוהאיסור הקונקרטי בו מ יהיה לתת את הדעת לשאלה האם

, ובראשן בכבוד האדם, למשל משום שהוא מאפשר להטיל אחריות פלילית החורגת העבריין

ל האיסור את מבחני המידתיות ביתר עהפגיעה בזכויות נוספות תחייב להחיל  ת האשמה.ישמדר

  קפדנות. 

ת משטר חוקתי על העבירה הפלילית בחלק הבא של הרשימה אמחיש את המתחייב מהחל

למרות ששתי  .שנדונו במהלך הרשימה, שבסופרשת  סילגדופרשת באמצעות ניתוח ביקורתי של 

ניתוח העבירה של הפרת אמונים  ,סילגדוואף שבהבדל מפרשת הפרשות עוסקות בסוגיות שונות, 

בתי שתי הפרשות בכי יתברר במהלך הניתוח לא נעשה מפרספקטיבה חוקתית,  שבסבפרשת 

 י על העבירה הפלילית. תייב מהחלת משטר חוקחלמתהולם משקל המשפט לא ייחסו 

 

 המחשה –. החלת משטר חוקתי על העבירה הפלילית 4

במשפט כדי להמחיש את המתחייב מהחלת משטר חוקתי על העבירה הפלילית אתמקד 

במהלך ניתוח פסקי הדין שנדונו במהלך הרשימה.  ושבס סילגדופרשות הישראלי, ואנתח את 

ידי איסור העבירה על פני -ינטרסים המוגנים עלוהאלהעדיף את הזכויות  ההנטייכיצד  אראה

 האיסור של חוקתיות, הביאה להכשרת הידי איסור העבירה-הפגיעה בזכויות העבריין הנגרמת על
                                                             

 .309עמ'  105מדינה, לעיל ה"ש  139
לחוק  492את העבירה על סעיף  רוזנברג-ציגנבנדור ודכדוגמא לעבירה בה לא גלום ערך שלילי של ממש מביאים  140

 106, לעיל ה"ש רוזנברג-ציגנבנדור ודהעונשין, המטילה חובה על בעלי בתי מלון להתקין תאורה בחצרים של המלון )
 (, שהיא עבירה טכנית במהותה.346בעמ' 
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משקל הולם לשלבים  ןשיינת, בלא (שבס) ולמתן פרשנות מרחיבה להיקף האיסור( סילגדו)

שהייתה  התוצאה. כן אבהיר את השונים הנדרשים במסגרת הפיקוח החוקתי על האיסור

הסדר הנוגע באחריות מבצע בצוותא לעבירה נוספת )שנדון המתחייבת מהחלת משטר חוקתי על 

 (.  שבס( ועל העבירה של הפרת אמונים )שנדונה בפרשת סילגדו  בפרשת

 וסילגדפרשת  .א

 (1)א 34נדרש בית המשפט לבחון את חוקתיות ההסדר הקבוע בסעיף סילגדוכאמור, בפרשת 

 שנעברה נוספת לעבירה גם אחריות עבירה בצוותא שביצעו למי המאפשר לייחס ,העונשין לחוק

 לאפשרות מודע להיות היה יכול הישוב מן אדם העניין בנסיבות" אם ,העבירה ביצוע במהלך

 גם ,שוד לביצוע עמו ביחד שניגשו סילגדו של שותפיו הורשעו זו הוראה מכוח ."141עשייתה

 כי הניח המחוזי המשפט שבית למרות וזאת 142;השוד ניסיון במהלך סילגדו שעבר הרצח בעבירת

 ידעו אמנם השוד לניסיון האחרים השותפים .מהתכנית המשותפת חלק הייתה לא המוות גרימת

 את )כך נפסק( צפו לא ואף בהמתה חלק כל נטלו לא הם אולם ,אקדח עמו נושא סילגדו כי

הסנגוריה הציבורית טענה כי ההסדר אינו חוקתי משום  .143באקדח שימוש שיעשה האפשרות

הטלת אחריות  משום שההסדר מאפשרשהוא פוגע בכבוד האדם. הפגיעה בכבוד האדם נגרמת 

אחריות לעבירה : הוא מאפשר לייחס למבצע בצוותא שאינה משקפת את אשמתו של המבצע

אות קין של מאפשר להטיל  , ובמקרה הקונקרטינוספת של מחשבה פלילית על בסיס רשלנות

  144רשלן.רוצח על מי שהיה 

בניגוד למקרים אחרים בהם  , אךפוגע בכבוד האדםהנשיא ברק היה מוכן להניח כי ההסדר 

 סילגדו הנשיא ברק בפרשת בחרהפסיקה עשתה שימוש יחסית נרחב בערך החוקתי של הכבוד, 

בזכות החוקתית בהתבסס על הפגיעה לבחון את חוקיות ההסדר ו 145שלא לפסוק בשאלה זו

רק הנשיא ב. בדומה ליתר השופטים שישבו בהרכב, הכשיר לחוק היסוד( 5חירות ממאסר )סעיף ל

את חוקתיות ההסדר המאפשר להטיל על מבצע בצוותא של עברה אחריות לעבירה נוספת של 

תכליתו של ההסדר . לגישתו, ת האשמהישלמרות הסטייה מדרמחשבה פלילית על בסיס רשלנות 

 ;במהלך ביצוע בצוותא של עבירההיא להרתיע מפני הסיכון המוגבר לביצועה של עבירה נוספת 

את הסיכון המוגבר של כל מבצע להגן על שותפיו לעבירה המקורית.  ויבותמהמחסיכון הנובע 

כיוון  146."צודק יותר לגלגל... אל המבצע מאשר להשאירו אצל הקורבן, העדים ועוברי האורח"

על המבצע לעבירה נוספת, גם כשזו סוטה מדרישת מוגברת שכך, יש הצדקה להטיל אחריות 

הטלת אחריות כזו היא מידתית, משום שהיא מוטלת  האשמה. למרות הסטייה מדרישת האשמה

אין היא חלה על עבירות כוונה בחר במודע להשתתף באירוע עברייני כמבצע בצוותא, ש רק על מי

                                                             
 לעיל. 81מלא של הסעיף בה"ש ראו ניסוח  141
 , קבע:סילגדוהעונשין. הסעיף, כפי שהיה בתוקף בפרשת  ( לחוק3)א()300 סעיף על עבירה 142

 מאסר עולם ועונש זה בלבד: –העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו   )א( .300 רצח 
... 

 כדי להקל על ביצועה;גורם במזיד למותו של אדם תוך ביצוע עבירה או תוך הכנות לביצועה או    (3)
 חוק העונשין )תיקון –הרפורמה בעבירות ההמתה  ראוי להדגיש כי לאחרונה חלו בסעיף זה שינויים, וזאת במסגרת

  לחוק העונשין. 137להלן, תיקון  – 2019שנכנסה לתוקף ביולי  230, עמ' 2779, ס"ח 2019-( תשע"ט137מס' 
לפסק דינו של הנשיא  5-2, פסקאות 80לעיל ה"ש  סילגדו,  בפרשתט המחוזי מתואר פדינו של בית המש-פסק 143

 ברק.
 לפסק דינו של הנשיא ברק. 7, פסקה שם, סילגדוטענות הסנגוריה הציבורית מובאות בפרשת  144
 לפסק דינו של הנשיא ברק. 12, פסקה שם 145
 לפסק דינו של הנשיא ברק. 13, פסקה שם 146
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לבית המשפט שיקול דעת לסטות מעונשי החובה הקבועים בצד העבירה הנוספת )בעניינו ו

 147רצח(.

 סילגדואת בית המשפט בפרשת  תמחייב משפט הפלילי המהותי הייתהעל ההחלת משטר חוקתי 

)כפי  שלא להסתפק בבחינת חוקתיות ההסדר בהתבסס על הזכות החוקתית של חירות ממאסר

ידי כל איסור -על חירות הפעולה הכללית הנפגעת עלרק , ואף לא בהתבסס שנעשה בפרשה זו(

ההסדר האם ון לבחחלק הקודם של הרשימה(. על בית המשפט היה שחשיבותה הובהרה ב) פלילי

סוטה  . מאחר שההסדרפוגע בזכויות נוספות של העבריין וסילגדהקונקרטי שנדון בפרשת 

מדרישת האשמה, ומאפשר הטלת אחריות פלילית שאינה משקפת את אשמתו של הנאשם, היה 

וליחס  במשפט הפלילי של דרישת האשמההחוקתי למעמדה , את הדעת לתתעל בית המשפט 

בינה לבין כבוד האדם. אחד המתחים המובנים בתחום המשפט הפלילי הוא זה הנובע מהיחס בין 

ת ושונות, ובעיקר בין תורהענישה התורות  בא לידי ביטוי כבר במסגרת. מתח זה אשמה להרתעה

מפני ביצוע עבירות, צורך להגן על החברה באמצעות הרתעה התועלתניות השמות את הדגש על 

תורות גמוליות השמות את הדגש על ענישה ההולמת את אשמתו של הנענש. כדי לשמור על  לבין

כאל אמצעי להשגת רק כבוד האדם במובן הקנטיאני של המלה, ולשלול התייחסות אל הפרט 

המונע הטלת  ,גי על שיקולי הרתעהודרישת האשמה נתפסת כאילוץ דאונטולמטרות חברתיות, 

אחריות ועונש החמורים מאשמת העבריין, גם במקרים בהם החמרה כזו נדרשת לצרכי 

אין זה לכן מפתיע כי במשפט הגרמני, המייחס חשיבות מיוחדת לכבוד האדם,  148הרתעה.

, ואחריות פלילית או עונש הסוטים מדרישת האשמה נתפסים לדרישת האשמה מעמד חוקתי

להעניק עדיפות לאשמת העבריין על פני העמדה כי יש  הישראליבמשפט   149כבלתי חוקתיים.

מסגרת בבהקשר לענישה,  בחוק העונשין,מפורש  מטרות תועלתניות באה לידי ביטויהשגת 

בענישה הוא המנחה "העיקרון  2012.150, שהוספה למשפטנו בשנת הבניית שיקול הדעת בענישה

ובין סוג  של הנאשםיחס הולם בין חומרת מעשה העבירה בנסיבותיו ומידת אשמו קיומו של 

עקרון זה על בית המשפט לכבד, גם במקרים  151")ההדגשות הוספו(...וומידת העונש המוטל עלי

מפני ביצוע עבירה מסוג העבירה שביצע הנאשם, וכי  בהרתעת הרביםכי יש צורך " סבור בהם הוא

 בית המשפטרשאי " שאז ה בעונשו של הנאשם תביא להרתעת הרביםיש סיכוי של ממש שהחמר

ובלבד שהעונש לא יחרוג ממתחם העונש הרתעת הרבים " לקחת בחשבון את הנדרש לצורך

  152.")ההדגשות הוספו( ההולם

                                                             
 ק.לפסק דינו של הנשיא בר 17, פסקה שם 147
על התפיסה לפיה שיקולים גמוליים מטילים מגבלות על השגת מטרות תועלתניות באמצעות הענישה הפלילית  148

 Nicola Lacey & Hanna Pickard, The Chimer of Proportionality: Instituionalisingבאופן כללי, ראו למשל: 
Limits on Punishment in Contemporary Social and Political Systems 78 THE MODERN LAW REV. 216 
(2015);. Richard R. Fase, Limiting Retributivism: The  Consensus Model of Criminal Punishment, in 
MICHAEL TONRY (ed.), THE FUTURE OF IMPRISONMENT IN THE 21ST CENTURY (Oxford University 
Press), 90-104; Malcolm Thorburn & Allan Manson, The Sentencing Theory Debate: Convergence in 

Outcomes, Divergence in Reasoning, 10 NEW Proportionality, Parsimony, and CRIM. L. REV. 10 278 
(2007);. Michael H. Tonry,  Interchangeability of Punishments, in R.A. DUFF & DAVID GARLAND (EDS.), 
A READER ON PUNISHMENT 133-160 (Oxford University Press,1994); Douglas Husak Retributivism, 
Proportionality, and the Challenge of the Drug Court Movement, in MICHAEL TONRY (ED.), 

RETRIBUTIVISM HAS A PAST: HAS IT A FUTURE? 214-133 (Oxford University Press, 2011)) 
Human Dignity of Offenders: a , Arye-Miriam Gur; 6-85, עמ' 83לעיל ה"ש   Arye & Weigend-Gur ,ראו  149

 Mordechai; (2012) 92-187, at pp 190 & Phil L. .RIMC J. 6, Limitation on Substantive Criminal Law
-. 115EVR L. .SRI, 44 Human Dignity and the Principle of Culpability ,Hörnle Tatjana and Kremnitzer

141 (2011)  
 .102עמ'  2330, ס"ח 2012-(, התשע"ס113חוק העונשין )תיקון מס'  150
 ב.40חוק העונשין, סעיף   151
 ו לחוק העונשין.40בסעיף כאמור  –ז. הסדר מקביל קיים גם ביחס להרתעת היחיד 40חוק העונשין, סעיף  152

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Mordechai%20Kremnitzer&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Mordechai%20Kremnitzer&eventCode=SE-AU
https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Tatjana%20H%C3%B6rnle&eventCode=SE-AU
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שלא רק  ,לדרישת האשמה חוקתיבהענקת מעמד  חשיבותמדוע יש מדגימה  סילגדופרשת 

צרכי  העדפתכי שיבטיח על המשפט הפלילי המהותי פיקוח חוקתי  ובהחלת ,בהקשר לענישה

ברמה . אשמתו של העברייןהחורגת מת אחריות פלילית לא יביאו להטל זכויות הקורבןהחברה ו

)עליה הצבעתי  על פני הפגיעה בזכויות העבריין הנטייה להעדיף את זכויות הקורבןהאנושית, 

 מאשרקל יותר להזדהות עם הקורבן התמים לרוב רי היא מובנית, שהבחלק השני של הרשימה( 

 ,סילגדובפרשת  באה לידי ביטוי מפורש בגישתו של הנשיא ברקכזו נטייה עם התוקפן האלים. 

את הסיכון המוגבר הטמון בביצוע בצוותא "צודק יותר לגלגל... אל המבצע מאשר שסבר כי 

ה יהנטי מדועממחישה גם  סילגדופרשת  153להשאירו אצל הקורבן, העדים ועוברי האורח."

ת לעומק דכדי לר .בדרישת האשמהעלולה בסופו של דבר להביא לכרסום משמעותי האמורה 

להזכיר כי ככלל, האחריות הפלילית  חשובבהקשר זה המשמעות של הכרסום בדרישת האשמה 

 יוצאת היא רשלנות בסיס על פלילית אחריותמותנית ביסוד נפשי של מחשבה פלילית ואילו 

חוק העונשין מגביל מפורשות את , משפטנוב. נמוך הוא בגינה צפוימירבי הה והעונש 154דופן

ההסדר המאפשר הטלת אחריות על  155שנות מאסר. שלושחומרת העונש בגין עבירות רשלנות ל

יוצא הדופן  המאופיימהמגבלות המתחייבות משמעותית המבצע בצוותא גם לעבירה נוספת חורג 

עם  שחצה את הסף העברייני וניגש ביחד ע בצוותאבצהמשל הרשלנות בתחום המשפט הפלילי. 

שא יי – 156עברייני" )כלשונו של הנשיא ברק( השתתף "במודע באירוע – עבירה מבצע נוסף לבצע

שבביצועה  נוספת לעבירה באחריות והן, שבביצועה השתתף העבירה בגיןבאחריות פלילית הן 

 מודע להיות היה יכול הישוב מן "אדם שבהם במקריםהרצח,  לרבות עבירת, לא נטל חלק הוא

יחסו הנפשי לגבי העבירה הנוספת ; קרי במקרים בהם עשייתה" של העבירה הנוספת לאפשרות

ם ניתן להצדיק הטלת אחריות לעבירה סטיגמתית כמו רצח על מי האמנ. לא חרג מרשלנות

 157חרגה מגדר רשלנות? לאביחס לעבירה זו שאשמתו 

וראייתה של אחריות פלילית הסוטה הענקת מעמד חוקתי לדרישת האשמה בתחום הפלילי, 

 סילגדודרישת האשמה כפוגעת בכבוד האדם, הייתה מקשה על בית המשפט העליון בפרשת מ

להכשיר את חוקתיות ההסדר המאפשר להטיל על מבצע בצוותא אחריות לעבירה נוספת של 

במסגרת מבחני המידתיות הדגיש הנשיא ברק  158ית, לרבות רצח, על בסיס רשלנות.מחשבה פליל

                                                             
 לפסק דינו של הנשיא ברק. 13, פס' 80פרשת סילגדו, לעיל ה"ש  153

 לחוק העונשין. 19כאמור בסעיף  154
 )ב(.21חוק העונשין, סעיף  155
 לפסק דינו של הנשיא ברק. 17, פס' 80פרשת סילגדו, לעיל ה"ש  156

, עמ' 130אריה, לעיל ה"ש -בהקשר זה, ראו: מרים גור סילגדובמקומות אחרים, ביקרתי בהרחבה את פרשת  157
333-38 ;Gur-Arye Human Dignity of Offenders  189-92, בעמ' 149, לעיל ה"ש ;Gur-Arye & Weigned,  לעיל

הרהורים על אשמה, על  –רוזנברג "הסדר הטלת אחריו לעבירה נגררת -. כן ראו, הדר דנציג86-88לעיל, עמ'  38ש "ה
 –ספר דיויד וינר סילגדו נ' מדינת ישראל"  98/4424ועל נוסחת איזון אחרות, ניתוח דאונטולוגי בעקבות ע"פ מידתות 

עמ'     .לביקורת מקיפה על עצם ההסדר לעיל,  9, ה"ש (; עדיאל זימרן2009) 683-766, על משפט פלילי ואתיקה
 Daniel Ohana, Theל בסיס רשלנות, ראו הנוגע בהטלת אחריות פלילית על מבצע בצוותא גם לעבירה נוספת ע

Natural and Probable Consequence Rule in Complicity: Section 34A of the Israeli Penal Law, 34ISR. L. 
REV. 321-351 (Part I), 453-508 (Part II) (2000) לעומת זאת, לתמיכה בהסדר המטיל על מבצע בצוותא אחריות .

, בעמ' 109יג  מחקרי משפטשהוא מנוסח בחוק העונשין, ראו מרדכי קרמניצר "עקרון האשמה"  לעבירה נגררת, כפי
124-5 (1996.) 

, היה סילגדודת מבט השוואתית, יש להניח כי גם בית משפט חוקתי אמריקני, בדומה לבית המשפט בפרשת וקמנ 158
 The Doctrine ofדוקטרינה של מכשיר הסדר מקביל, למרות הסטייה מדרישת האשמה. שאלת החוקתיות של ה

Natural and Probable Consequence in א לחוק העונשין, נדונה בהקשר להטלת עונש מוות, 34לסעיף  , המקבילה
. Cruel and Unusual Punishment –וזאת בהסתמך על התיקון השמיני לחוקה האוסר ענישה אכזרית ובלתי רגילה 

כי הטלת עונש מות בגין רצח על שותף שלא נטל חלק ברצח במקרים בהם  , פסק בית המשפט החוקתי1982בשנת 
 .Enmund vהייתה יכולת סבירה לצפות את האפשרות שרצח יתבצע במהלך הביצוע המשותף איננה חוקתית. ראו  

Florida  458 U.S. 782 (1982) אישר בית המשפט העליון האמריקני את  1987. אולם כמה שנים לאחר מכן, בשנת
. בקנדה, Tison v. Arizona  481 U.S. 137 (1987)החוקתיות של הטלת עונש מוות בגין רצח בנסיבת דומות, ראו, 

לעומת זאת, בית המשפט העליון גילה נכונות גדולה יותר להעניק לדרישת האשמה מעמד חוקתי, וזאת אגב בחינת 
.    The Felony Murder Rule –החוקתיות של העבירות המאפשרות הרשעה ברצח על מי שגרם מוות אגב ביצוע פשע 
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 את מסייגהוא ש משום אמנם, כי ההסדר עצמו מרכך את הסטייה מדרישת האשמה וזאת

 לסטות ק לבית המשפט סמכותיענמו 159,כוונה עבירות של במקרים נוספות לעבירות האחריות

 האיכותי הפער על לגשר כדי בהם אין ,האחריות של אלה בריכוכים לזלזל בלא 160.החובה מעונשי

 על ,רצח של ביותר הסטיגמתית לעבירה לרבות ,פלילית מחשבה של לעבירות אחריות הטלת שבין

 .מרשלנות חרגה לא אלה לעבירות ביחס שאשמתו מי

הרתעה מפני הסיכון הת המוצא של הנשיא ברק, לפיה דאפילו מוכנים לקבל את נקוזאת ועוד. 

מבחני במסגרת המוגבר לביצוע עבירה נוספת הכרוך בביצוע בצוותא היא תכלית ראויה, 

האם לא ניתן להשיג את ההרתעה מפני  היה על בית המשפט לתת את הדעת לשאלה המידתיות

בחינה כאמור הייתה מגלה כי באמצעים אחרים המתיישבים עם דרישת האשמה.  זהסיכון יצירת 

העונשין עצמו מספק אמצעים שונים המיועדים להרתיע מפני הסיכונים הטמונים בביצוע חוק 

בהקשרים שונים חוק העונשין מחמיר את העונש מתיישבים עם דרישת האשמה. והבצוותא 

במטרה להגביר את ההרתעה מפני הסיכונים  בצוותא בוצעה שזו במקרים הצפוי לעבירה המרבי

החמרה כאמור חלה גם ביחס לעבירת השוד, נשוא הביצוע בצוותא  161הטמונים בביצוע בצוותא.

שנות מאסר )סעיף  14-בצע "בחבורה" מוחמר מתבפרשת סילגדו; העונש המקסימלי של שוד המ

את הסיכון  מגלגלאינו גם )ב( לחוק(. חוק העונשין 402שנים )סעיף  20-, ל()א( לחוק העונשין402

)כהנחתו של הנשיא ברק בהקשר זה(; את ההגנה על  המוגבר הכרוך בביצוע בצוותא לקורבן

, שגרם סילגדו) ידי הטלת אחריות ישירה על המבצע שפגע בו-על הקורבן מבטיח חוק העונשין

בצד כל  162.(אגב ביצוע עבירה אחרת ברצח במישרין למות הקורבן במהלך ניסיון השוד הורשע

להכריז  מכבוד האדם, הייתה מחייבת, הענקת מעמד חוקתי לדרישת האשמה, כפי שמתחייב אלה

א לחוק העונשין, והמאפשר להטיל על המצבע בצוותא אחריות 34על ההסדר הקבוע היום בסעיף 

, כהסדר בלתי חוקתי, ואגב כך להציע רשלנותלעבירה נוספת של מחשבה פלילית על בסיס 

יסוד ספת באחריות המבצע בצוותא לעבירה נוהמתנה את  למחוקק לחוקק הסדר אלטרנטיבי

בירה נוספת ע, באופן שאחריותו של המבצע בצוותא להנפשי של המבצע בצוותא ביחס לעבירה זו

 יב לדרישת האשמה,בהתאם להסדר האלטרנטיבי המחו 163.תשקף את אשמתו ביחס לעבירה זו

שרות כי במהלך ביצוע העבירה פצפה המבצע את הא המשותף במקרים בהם בעת היציאה לביצוע

ן יהיה תהשותף שלו עלול לבצע עבירה נוספת )עלול להמית במהלך השוד( ני ,ותנשוא השותפ

לרבות לעבירה של רצח אגב ביצוע עבירה אחרת.  ,לייחס לו אחריות לעבירה של מחשבה פלילית

אולם, במקרים בהם בעת היציאה לביצוע העברייני המבצע בצוותא סמך על ההסכמה בין 

                                                                                                                                                                              
 Charter of) ל 7ל עקרונות בסיסים של צדק )סעיף פסל בית המשפט את חוקתיות העבירה בהתבסס ע 1987בשנת 

Rights and Freedoms ,וזאת משום שעבירת הרצח לא דרשה כל יסוד נפשי ביחס למוות שנגרם אגב ביצוע פשע )
פסל בית המשט החוקתי הקנדי את עבירת הרצח,  1990. בשנת   .R v. Vaillancourt [1987] 2 S.C.R. 636ראו 

 .R. vיסוד הנפשי ביחס למוות שנגרם אגב ביצוע הפשע ברשלנות אובייקטיבית, ראו למרות שהתנתה את ה
Martineau [1990] 2 S.C.R. 633 164. לעמדתו של המשפט הגרמני בהקשר זה ראו להלן ה"ש. 

 .)1(א((א34 כאמור בחוק העונשין, סעיף 159
 . )א)ב 34חוק העונשין, סעיף  160
 שעונשּה לחוק 333 החמורה )סעיף החבלה לעבירת הצפוי העונש את המכפיל העונשין לחוק 335 ראו למשל, סעיף 161

 נוכחים היו ”במקרים שבהם מאסר( שנות 3 המקורי שעונשּה 334 )סעיף  הפציעה לעבירת או )מאסר שנות 7 המקורי
 ".אחדים מהם או אחד בידי המעשה לביצוע יחד שחברו יותר או שניים

 .142( לחוק העונשין. לניסוח הסעיף ראו לעיל ה"ש 3)א()300שהיה מוגדר, אז, בסעיף  162
בראשות  מומחים ועדת ידי-על שנוסחה חדש עונשין לחוק כללי חלק הסדר כאמור הוצע בזמנו במסגרת הצעת 163

 :קבע זו להצעה 35שמעון אגרנט. סעיף העליון המשפט בית של המנוח הנשיא
 ניסיון או ביצוע אגב שנעברה ,שונה או נוספת עבירה על גם פלילית באחריות יישא לעבירה צד

 יכולה היתה אם – רשלנות בעבירות או ,בפועל מודעתו בתחום הייתה אם ,העבירה לביצוע
 .היישוב מן אדם של המודעות בתחום להיות  

(. הצעה זו, בסופו של דבר, לא 1980) 203י משפטים אל ציבור המשפטנים"  -להצעה זו ראו,"הצעת חוק העונשין 
 .ןלחוק העונשי 39אומצה במסגרת תיקון 
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, (שימוש בנשק גם אם משהו ישתבששלא ייעשה למשל, נוספת, )תבוצע עבירה המבצעים שלא 

להבטיח שאכן לא כדי זהירות  משום שלא נקט אמצירשלן כמי שהיה  במבצעלראות יהיה ניתן 

להטיל עליו יהיה . במקרים אלה, מן הראוי (כל שימוש בנשק תתבצע עבירה נוספת )לא ייעשה

לעבירה של אחריות  – סילגדו)בפרשת רה כזו יבאחריות לעבירה נוספת של רשלנות, אם קיימת ע

  164.גרם מוות ברשלנות(

 כפי, האשמה לדרישת חוקתי מעמד מלייחס המשפט בית נמנע סילגדוהדין בפרשת  בפסק

שאפשרה לבית המשפט להכשיר, חוקתית, את ההסדר  הימנעות; האדם מכבוד שמתחייב

המאפשר לייחס למבצע בצוותא אחריות לעבירה נוספת של רצח, על בסיס יסוד נפשי של רשלנות. 

התייחס בית  ,סילגדוהמאוחר לפרשת  165(,2015) טמטאווילעומת זאת, בפסק הדין בפרשת 

את במסגרת בחינת השיקולים המשפט מפורשות לקשר בין דרישת האשמה לבין כבוד האדם, וז

החוקתיים שיש בהם כדי להשפיע על פרשנות עבירת הרצח שבוצע "כשנעברה עבירה אחרת, כדי 

( לחוק 4)א()300להבטיח לעצמו...בריחה או המלטות מעונש", כפי שהייתה מוגדרת בסעיף 

 במסגרת. חוקתית מפסילה חסינההייתה  וככזו 166,ההמתה בעבירות לרפורמההעונשין קודם 

עקרון המידתיות מחייב כי " כיארז -ברק השופטת הדגישה, החוקתיים השיקולים של בחינתם

תהא הלימה בין חומרת העבירה לבין האחריות המיוחסת לעושה, תוך התחשבות לא רק בעונש 

יתר של "; וכי "הרחבת המוטל בגינה אלא גם בתפיסה החברתית הנלווית להרשעה בעבירה

בגין רצח... עלולה להביא לפגיעה בכבוד האדם של המורשעים, שמעשיהם האפשרות להרשיע 

מסקנתה של  167ם"חמורים ביותר אך אינם עולים כדי העבירה הקשה ביותר בספר החוקי

ארז הייתה כי יש להעניק לעבירה פרשנות מצמצמת, כך שהיסוד הנפשי בהתייחס -השופטת ברק

קלות הדעת( ואילו העבירה האחרת שבעקבותיה  לגרימת מוות יהיה של אדישות )ולא יכלול את

בוצע הרצח במטרה להימלט מעונש בגינה תהיה עבירה מסוג פשע של אלימות או הכרוכה בסיכון 

, לפיה הטלת סטיגמה של טמטאוויארז בפרשת -הפער בין מסקנתה של השופטת ברק 168חיי אדם.

ת דווקא, לבין מסקנתו של הנשיא "רוצח" מחייבת להגביל את עבירת הרצח ליסוד נפשי של אדישו

שהכשיר, חוקתית, את ההסדר המאפשר הרשעת מבצע בצוותא בעבירת  ,סילגדוברק בפרשת 

על בסיס יסוד נפשי של רשלנות, הוא עצום. עם זאת, חשוב להדגיש כי בעוד שבפרשת  הרצח

נדרש בית המשפט לפסול, חוקתית, את ההסדר המאפשר הרשעת מבצע בצוותא ברצח על  סילגדו

הדיון בשיקולים החוקתיים המחייבים להעניק פרשנות מצמצמת  טמטאוויבסיס רשלנות, בפרשת 

לעבירת הרצח שנעברה במטרה להבטיח המלטות מעונש לא היה נחוץ לגוף העניין, ולכן גם לא 

המערער מעבירת הרצח  שלהזיכוי  טמטאווי בפרשתוצאות הפסק. היה בו כדי לשנות את ת

לא הוכח מעל ספק סביר כי המערער אכן גרם למותו של המנוח במטרה למלט כך ש" עלהתבסס 

למרות זאת, ובלא שהדבר נדרש לצורך ההכרעה במקרה  169עצמו מעונש על העבירות האחרות."

שנות, את ההיקף הראוי של העבירה של רצח ארז לבחון, בדרך פר-הקונקרטי, בחרה השופטת ברק

                                                             
( לחוק העונשין. זו הייתה 2א)34בדומה לאחריותם של המשדל ושל המסייע לעבירות נוספות, כאמור בסעיף  164

 & Gur-Aryeהתוצאה אליה היה מגיע בית משפט גרמני אילו מקרה כדוגמאת סילגדו היה נדון בפניו. ראו 
Weigend, 85-6לעיל, בעמ'  38, ה"ש . 

 פרשת טמטאווי( –( )להלן 2015) מדינת ישראלנ.  טמטאווי 6026/11ע"פ  165
 .142לחוק העונשין לעיל ה"ש  137תיקון  166
הנכונות של טוען כי , 9לעיל ה"ש בהקשר זה מעניין לציין כי זימרן,  .81פסקה  165, לעיל ה"ש טמטאוויפרשת  167

ארז בפסק הדין בפרשת טמטאווי להכיר ביחס בין דרישת האשמה לבין כבוד האדם, משקפת -השופטת ברק
המושג כבוד האדם נתפס כמושג אבוייקטיבי  סילגדושינוי בתפיסת המושג "כבוד האדם". בפסק דין בפרשת 

 התפיסה של כבוד האדם היא תפיסה סוביקטיבית.  טמטאוויואילו בפרשת 
 ארז. -לפסק דינה של השופטת דפנה ברק 85פסקה , שםפרשת טמטאווי, 168
 .88פסקה  שם 169
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. במסגרת המהלך הפרשני, שבוצע כשנעברה עבירה אחרת במטרה להבטיח המלטות מעונש

היוו רק חלק ממכלול שיקולים פרשניים,  170,"השיקולים החוקתיים הנמצאים ברקע הדברים"

ב"תכלית  173,בתובנות מ"המשפט השווה" 172ב"הסטוריה החקיקתית", 171הנוגעים ב"לשון החוק",

המבחן האמיתי  176 175וב"הצעות לרפורמה בעבירות ההמתה." 174הלכה למעשה",החקיקתית 

לנכונות הפסיקה במשפטנו להעניק מעמד חוקתי לדרישת האשמה, כמתחייב מהחלת משטר 

חוקתי בתחום המשפט הפלילי המהותי, יהיה כאשר בתי המשפט יהיו גם מוכנים לפסול, חוקתית, 

  הסדרים הסוטים מדרישת האשמה בהתבסס על כך שהם פוגעים בכבוד האדם.

(, 137הרפורמה בעבירות ההמתה במסגרת חוק העונשין )תיקון את כנסת ה לאחרונה, חוקקה

 2019178ביולי  11ונכנס לתוקף ביום  2019177בינואר  1, שהתקבל בכנסת ביום 2019-התשע"ט

ארז -)רפורמה, שההצעה עליה היא התבססה שימשה נדבך בשיקולים הפרשניים של השופטת ברק

מרחיב את עבירת הרצח הבסיסית גם  ה זו,השינוי המרכזי במסגרת רפורמ(. טמטאוויבפרשת 

בהקשר לעבירה מתנה את העבירה של רצח בנסיבות מחמירות בעקבות כך ו 179להמתה באדישות,

עבירה הביסוד נפשי של אדישות ביחס למוות שנגרם כדי להבטיח המלטות מעונש בגין אחרת 

התואמת את עמדתה של השופטת  ,ההנחה של מנסחי הרפורמה בעבירות ההמתה 180.אחרתה

כדי לתייג נאשם כרוצח נדרש כי תהיה לו "עמדה  היא כי טמטאווי,ארז בפסק הדין בפרשת -ברק

כאמור, ניתן לייחס  ינפש יסוד 181שלילית מובהקת ויסוד נפשי מגונה כלפי הערך של חיי אדם."

, קלות דעת 182ו";"אחת היא לו אם יקופחו חיי אדם אם לאכאשר למי שהיה אדיש לחיי אדם, 

גם שינוי  מי שגרם למוות כרוצח. הנחה זו גררה בעקבותיהמצדיקה תיוגו של אינה לעומת זאת, 

הסדר הנוגע באחריות המבצע בצוותא לעבירה נוספת המהווה תוצאה מסתברת מהביצוע ביחס ל

. סעיף סילגדו, ושנדון בפסק הדין בפרשת א לחוק העונשין34בסעיף  המעוגןהסדר ; המשותף

לחוק העונשין, קובע כי במקרים בהם  137ב)ג( לחוק העונשין, כפי שנוסח במסגרת תיקון 301

יישא באחריות לעבירה של העבירה הנוספת אותה ביצע אחד מהשותפים הייתה רצח, השותף שלו 
                                                             

 ארז.-לפסק דינה של השופטת ברק 43, פסקה שם 170
 50-45, פסקאות שם 171
 54-51פסקאות  172
 64-55פסקאות  173
 .71-65פסקאות  174
 .8-72פסקאות  175
שבו  ),2015( מדינת ישראלנ' פלוני  404/13 התייחסות מפורשת ל"כבוד האדם" ניתן למצוא גם בפסק הדין דנ"פ 176

התעוררה השאלה האם ניתן להרשיע בהריגה משתתף במרוץ מכוניות, שבמהלכו המשתתף האחר במרוץ הגביר את 
מהירות הנהיגה איבד שליטה על ההגה, התנגש בקיר ומת. בניגוד להכרעה בערעור הפלילי, בדיון הנוסף פסק בית 

שהתבטאה בבחירתו להשתתף במרוץ המכוניות ובהחלטתו  -כי האוטונומיה של הקורבן  (1נגד  6המשפט )ברוב של 
שוללת את הקשר הסיבתי  –להגביר את מהירות הנהיגה, בלא שהייתה למערער השפעה ישירה על בחירה והחלטה זו 

ת הכרעה זו המשפטי בין השתתפותו של העותר במרוץ המכוניות לבין המוות שנגרם במהלכו של מרוץ זה. במסגר
הפגיעה מיה, המתבטאת בבחירה, לבין כבוד האדם. לדבריו, "והדגיש השופט הנדל במפורש את הקשר בין אוטונ

באוטונומיה מהווה פגיעה בכבוד האדם בשל שלילת או צמצום חופש הבחירה של האדם... בליבת האוטונומיה מצוי 
בחירה חופשית מקרין על כל תחומי -כבוד האדם-נומיההמשולש אוטו הכבוד ובגלעינו של האחרון שוכנת הבחירה...

, הדגשת הקשר בין אוטונומיה לבין כבוד טמטאווישלא כמו בפרשת  .לפסק דינו של השופט הנדל( 1)פסקה  המשפט"
החופש מפני ייחוס לאדם פעולות אוטונומיות של האדם היוותה נדבך בהכרעת דינו של השופט הנדל, שפסק כי "

קיומו של קשר סיבתי בין השתתפותו של המערער במרוץ המכוניות לבין מותו של המשתתף האחר אחרים" שולל 
)לניתוח המשמעות שיש לייחס לכבוד האדם כפי שמשתמע  (שםשנגרם במישרין  עקב פעולותיו האוטונומיות )

 במונחים חוקתייםוח ניתראוי להדגיש כי ה(. עם זאת, XXXעמ'  9ה"ש מעמדתו של השופט הנדל, ראו זימרן, לעיל 
נעדר מהכרעותיהם של מרבית השופטים האחרים, והשאלה הנוגעת בהשפעת האוטונומיה של הקורבן על הקשר 
הסיבתי במשפט הפלילי היא שאלה שנדונה בשיטות משפט שונות במנותק מפרספקטיבה חוקתית )ראו ניתוח 

 .השופט הנדל עצמו( השופטים השונים כולל המשפט המשווה אצל
 .140לעיל, ה"ש  177
 ., שםלחוק העונשין 137לתיקון  25כאמור בסעיף  178
 שם., לחוק העונשין 137לחוק העונשין, כפי שנוסח במסגרת תיקון  300סעיף  179
 (.2א )א()301חוק העונשין, סעיף  180
בנובמבר  16, מיום 972 ה"ח, 2205-( )עבירות המתה( התשע"ו24דברי ההסבר להצעת חוק העונשין )תיקון מס'  181

 .169בעמ'  2015
 שם. 182
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הנימוק המקסימאלי הוא עשרים שנות מאסר.  שעונשה "ות של אחריות מופחתתסיבהמתה בנ"

כאשר יחסו הנפשי של המבצע היה כי  ,בדברי ההסבר להצעת החוקוי זה, כפי שהובהר ביסוד שינ

ידי שותפו לא חרג מרשלנות או קלות דעת כלפי התוצאה -בצוותא כלפי הרצח שבוצע על

יש אמנם לברך על כי  183הקטלנית, לא יהיה זה ראוי לתייג ולהעניש את המבצע בצוותא כרוצח.

נשין, שוב לא יוטל אות קיין של רוצח על מבצע בצוותא לעבירה לחוק העו 137בעקבות תיקון 

שבוצעה אגב הביצוע המשותף, במקרים בהם היסוד הנפשי שלו ביחס לעבירה זו של רצח נוספת 

. אולם, כפי שהובהר סילגדו, כפי שפסק בית המשפט בפרשת לא חרג מקלות דעת או מרשלנות

יב להטיל על המבצע בצוותא אחריות לעבירה לעיל, הסדר המחויב לדרישת האשמה, היה מחי

היסוד הנפשי שניתן  םחס לו ביחס לעבירה זו. במקרים בהנוספת לפי היסוד הנפשי שניתן היה ליי

ידי שותפו היה של קלות דעת, מן הראוי היה -יחס להמתה שבוצעה עלא בלייחס למבצע בצוות

ג לחוק העונשין, ועונשה 301ף להרשיעו בעבירה של המתה בקלות דעת, המוגדרת היום בסעי

במקרים בהם היסוד הנפשי של המבצע בצוותא עשרה שנות מאסר;  המקסימאלי הוא שתים

ביחס להמתה לא חרג מרשלנות, אין הצדקה להטיל עליו אחריות החורגת מזו של גרם מוות 

 184ת.ברשלנו

 שבספרשת  .ב

מלבחון את העבירה של נמנע בית המשפט  שבסכאמור בחלקה הראשון של רשימה זו בפרשת 

של העבירה אינם מוגדרים באופן  שיסודותיהלמרות . מפרספקטיבה חוקתית הפרת אמונים

 ליסודותיהממתן פרשנות מצמצמת  עלהימנ וצהרהנשיא ברק במשמאפשר הזהרה הוגנת, בחר 

שלא יישלל "מהחברה הישראלית מכשיר חשוב בשמירה על הערכים כדי  וזאתעבירה של ה

ידי איסור העבירה של הפרת -הערכים, המוגנים על 185ביסוד השירות הציבורי".המונחים 

אמונים, אליהם התכוון הנשיא ברק בהקשר זה, הם תקינותן של ההחלטות בשרות הציבורי, 

רות הציבורי וטוהר המידות של עובדי הציבור. העבירה של הפרת אמונים, לדעת שאמון הציבור ב

  186קרה של פגיעה מהותית באחד מערכים אלה., תחול בכל משבסהרוב בפרשת 

בשל חסינותה של העבירה של הפרת אמונים, שנחקקה קודם לחוק יסוד כבוד האדם וחרותו, 

לפסול את החוקתיות של  הייתה מאפשרתהרחבת הפיקוח החוקתי במשפט הפלילי המהותי לא 

חלקה הראשון של ב, שכפי שהובהר אינם מוגדרים שיסודותיה אף היותה עבירת סלעל  העבירה

החלת משטר חוקתי על המשפט הפלילי אולם,  187.הרשימה, פוגעת בלא מעט זכויות חוקתיות

את ההיקף הראוי לעבירה של הפרת אמונים לאור , בדרך פרשנית, לבחון מחייבת המהותי הייתה

 תית.ותוך שימוש ברטוריקה חוק 188,מבחני המידתיות שבפסקת ההגבלה של חוק היסוד

                                                             
 177, עמ' שם 183
 לחוק העונשין, ועונשה המקסימלי שלוש שנות מאסר. 304המוגדרת בסעיף  184

 לפסק דינו של הנשיא ברק. 31פס' ,  43ה"ש  , לעילשבספרשת 185
 לפסק דינו של הנשיא ברק. 45, פס' שם 186
מרדכי , , ראושבסביקורת על היקפה הלא מוגדר של העבירה של הפרת אמונים הושמעה עוד קדום לפרשת  187

יג  משפטיםלחוק העונשין ועל המחשבה הפלילית"  284קרמניצר "על העבירה של מרמה והפרת אמונים לפי סעיף 
 505י  עיוני משפטנאמנות" יושר כמרכיב באחריות פלילית בעבירות שיש בהן הפרת -(; קנת מן "אי1983) 275

 259–258, 253ח  פליליםהאם עברה פלילית?"  –אריה "הפרת אמונים מצד עובדי הציבור ונבחריו -(; מרים גור1984)
 (; יובל קרניאל1999) 273ח  פליליםהלכה למעשה"  –(; יובל קרניאל "מרמה והפרת אמונים של עובד ציבור 1999)

 415ז  משפט וממשלהצעה לפרשנות המבוססת על הערך המוגן על ידי העבירה"  –"הפרת אמונים של עובדי ציבור 
(; רות קנאי "העדר מודעות ליסודות העבירה או טעות במצב המשפטי: העבירה של הפרת אמונים כדוגמה" 2004)

  (.2001)אליעזר לדרמן עורך,  209–207, 203 עיונים בתורת האחריות הפלילית –מגמות בפלילים 
ת אמונים, אם כי שלא מפרספקטיבה חוקתית, ראו רלעבירה של הפ שבסורת על הפרשנות שניתנה בפרשת לביק 188

אימתי מוצדקת? על העברה של הפרת אמונים בעקבות  –אריה "אחריות פלילית במצב של ניגוד עניינים -מרים גור
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במסגרת הבחינה החוקתית של התכלית של העבירה, והאם היא ראויה, היה על בית המשפט לתת 

את הדעת לשאלה, האם אכן ראוי להגן, באמצעות העבירה הפלילית של הפרת אמונים, על כל 

השופט חשין )כתוארו אז(, שלושת הערכים עליהם, לדעת הנשיא ברק, העבירה מיועדת להגן. 

סק כי מן הראוי להוציא מגדרה של העבירה את ההגנה על אמון הציבור בשרות בדעת מיעוט פ

"אמון הציבור במינהל הציבורי נגזר, על דרך העיקרון, מדרכי התנהלותו של , משום שהציבורי

ה בהקשר זה, לה אני שותפה, היא כי יש לשים את הדגש במהות, ולא בחזות: חההנ 189המינהל".

אמון  –פעילות תקינה של המגזר הציבורי מחזקת את אמון הציבור בשירות הציבורי, ולהפך 

במונחים  190.ידי שיקולים זרים או שרירות-על מונעתהציבור במגזר הציבורי נפגע כאשר הפעילות 

היא שהתכלית של הגנה על אמון הציבור בשירות מעמדה זו  חוקתיים, המסקנה המתחייבת

 איננה תכלית ראויה. ,ובמנותק מתקינות הפעילות במגזר הציבורי , כשלעצמההציבורי

לתת את הדעת לשאלה להמשיך ובמסגרת הבדיקה החוקתית של המידתיות היה על בית המשפט 

מצדיקה  –חלטות במגזר הציבורי טוהר המידות ותקינות הה –האם ההגנה על הערכים הנותרים 

לפנות למשפט הפלילי, או שמא קיימים אמצעים אלטרנטיביים, שפגיעתם פחותה, המתאימים 

הבחינה החוקתית של המידתיות בהקשר זה כי אני מאמינה, יותר להגן על אחד מערכים אלו. 

יבור אין הצדקה להבטיח את טוהר המידות של עובדי הצהייתה מחייבת את המסקנה כי 

כל עוד עובדי הציבור ממלאים את תפקידם  191באמצעות העבירה הפלילית של הפרת אמונים.

באופן ענייני, בהגינות וללא הפליה או שרירות, אין זה עניינו של המשפט הפלילי לבחון את טוהר 

, אפילו אם הם מגיעים כדי הפרת חוק, כמו למשל העסקת עובדת זרה במשק בית בלא מידותיהם

. אם מאמינים כי כהונה בתפקיד , שאז ניתן לאכוף את החוק שהופרלה רישיון עבודה שיהיה

מחייבת שלבעל התפקיד יהיו מידות  –למשל, שיפוט, רמטכ"לות או מפכ"לות משטרה  –כלשהו 

בעיקר בשל המסר הייצוגי הטמון בתפקיד,  טהורות מעבר לאופן שבו הוא ממלא את תפקידו,

סגרת דרישות התפקיד, שאותן אפשר לאכוף באמצעים מנהליים, הדרך להסדיר זאת היא במ

, כגון משפטיים-באמצעות הדין המשמעתי החל על התפקיד, ואף באמצעות שימוש באמצעים חוץ

  .לחץ תקשורתי ודעת קהל

שהיא ודאי תכלית ראויה, שמוצדק  –גם במסגרת ההגנה על תקינות הפעילות במגזר הציבורי 

היה על בית המשפט להמשיך ולבחון, האם יש מקום  –המשפט הפלילי לאכוף אותה באמצעות 

להצר את העבירה של הפרת אמונים ולהעניק לה תוכן קונקרטי מוגדר, כמתחייב מעקרון 

היסוד העובדתי של העבירה של הפרת אמונים, בהתאם להגדרתה, החוקיות וההזהרה ההוגנת. 

מן הראוי היה כי  192"הפוגע בציבור."ה כזה כולל את הדרישה כי המעשה של הפרת אמונים יהי

של העבירה, ולא  העובדתיבית המשפט יעניק תוכן פרשני, קונקרטי, לדרישה זו כחלק מהיסוד 
                                                                                                                                                                              

ארז, -)דפנה ברק 545 ופוליטיקה ניגוד עניינים במרחב הציבורי: משפט, תרבות, אתיקההדיון הנוסף בפרשת שבס" 
( ראו עוד מאותו ספר: מרדכי קרמניצר ודורון נבות "לשאלת פליליותה 2009דורון נבות ומרדכי קרמניצר עורכים, 

אור "על ניגוד עניינים ושחיתות -; נאוה בן542–528, בעמ' 501של פעולה של עובד הציבור במצב של ניגוד עניינים" 
; זאב סגל "משפט 617–607, בעמ' 569הפלילי בישראל ובארצות הברית במבט השוואתי"  בשירות הציבורי: המשפט

התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד ראש  8192/04בין תרבות שלטון לשלטון המשפט )בעקבות בג״צ  –ואתיקה 
 (.2004) 249–245, 244מח  הפרקליטהממשלה(" 

 דינו של השופט חשין.-לפסק 8, פס' 34, לעיל ה"ש שבסדיון נוסף  189
ידי איסור העבירה של הפרת אמונים, ראו: מרים -לביקורת על הכללת אמון הצבור בגדר הערכים המוגנים על 190
 ; מרדכי259–258, בעמ' 187האם עברה פלילית?" לעיל ה"ש  –"הפרת אמונים מצד עובדי הציבור ונבחריו אריה -גור

 375–371, 369א  עלי משפט" 8573/96בעקבות ע"פ  –עוד עברת השוחד  קרמניצר וליאת לבנון "עד היכן תתרחב
 הצעה לפרשנות המבוססת על הערך המוגן על ידי העבירה" –(; יובל קרניאל "הפרת אמונים של עובדי ציבור 2000)

ר פוקס ר, עמיאו-אור, פוקס ּוורטהים, מרדכי קרמניצר, דורון נבות, נאוה בן-; קרמניצר, נבות, בן415, 187לעיל ה"ש 
 (2008) בחינה ביקורתית והמלצות לשיפור החקיקה –מרמה והפרת אמונים וגיא ורטהים 

 .(1994) 439, 403ב  משפט וממשלראו ברוח דומה חיים ה' כהן "הרהורים על טוהר המידות"  191
 .44לחוק העונשיו, לעיל ה"ש  284ף יראו הגדרת העבירה בסע 192
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ידי איסור -יסתפק במסקנה המופשטת יותר, לפיה פגיעה מהותית באחד הערכים המוגנים על

הפרשנות של הרכיב "פוגע בציבור" כחלק  בציבור.העבירה ממלא אחר הדרישה של פגיעה 

מהיסוד העובדתי של העבירה, בצד המסקנה כי יש להגביל את תכלית העבירה של הפרת אמונים 

של הפרת הציבורי, הייתה מחייבת להתנות את העבירה  רבמגז תההחלטולהגנה על תקינות 

אמונים לעקרון  תל הפרובכך להתאים את העבירה ש 193,יציבוראינטרס ל בקיומו של נזקאמונים 

  הפללה.בעקרון מנחה  –כפי שהובהר  – הווההנזק, המ

בחלק זה של הרשימה, איננו מתיימר  כפי שנעשה ס,ושב סילגדות והניתוח של פסקי הדין בפרש

להציג תמונה מלאה של כל המתחייב מהחלת פיקוח חוקתי על המשפט הפלילי המהותי. מטרת 

הניתוח היא צנועה יותר; המטרה היא להמחיש, על דרך הדוגמאות, כיצד החלתו של פיקוח 

קה חוקתית והן על הן על אופן הניתוח המחייב שימוש ברטורי משפיעחוקתי על העבירה הפלילית 

תוצאות הפסק. הצעת מתווה מלא לאופן שבו יראה הפיקוח החוקתי על המשפט הפלילי המהותי 

, הנוגעות בהיקף הראוי של ההפללהנוספות מחייבת לתת את הדעת לשאלות עקרוניות הייתה 

אמצעים האלטרנטיביים לטיפול בתופעות פסולות הקיימות בשיטת משפט זו או אחרת, וכן ב

לבחון את באם הם ידרשו ווצר על בתי המשפט יהנוגעות בעומס שעלול להאלות מעשיות לש

מתווה הצגת  194ת.וגע בזכות החוקתית לחירופהחוקתיות של כל איסור פלילי מהנימוק שהוא 

שיח כאמור חורגת ממטרתה של רשימה זו, שתכליתה הייתה לחשוף את עצם התופעה של דלות 

, להציע תהפליליהעבירה פיקוח החוקתי על הזכויות במשפט הפלילי המהותי והרתיעה מלהפעיל 

, יהיה האופן שבו הגברת הסבר לתופעה זו, ולקרוא להגברת הפיקוח החוקתי על המשפט הפלילי

 הפיקוח החוקתי על המשפט הפלילי יקבל ביטוי אשר יהיה.

 סיכום

במשפט הישראלי מאז חקיקת חוק יסוד כבוד האדם  ופתחוהפיקוח החוקתי, שהת שיח הזכויות

וחרותו, כמעט ואינו מורגש בתחום המשפט הפלילי המהותי. תופעה זו אינה ייחודית למשפט 

והיא נובעת מהאופי הדואלי של העבירה הפלילית. איסור העבירה מגן על זכויות יסוד  ,הישראלי

-על האיזון בין הזכויות בא לידי ביטוי .העבריין()של הקורבן( באמצעות פגיעה בזכויות יסוד )של 

העבירה הפלילית. החוקתיות של ידי ההפרדה בין החוקתיות של ההליך הפלילי והענישה לבין 

כי אשמתו תתברר במסגרת הליך , חוקתית ,לחשוד בביצוע עבירה עומדת חזקת החפות, ומובטח

טח, חוקתית, כי העונש שייגזר עליו הוגן, ותוכח מעבר לכל ספק סביר. לעבריין שהורשע מוב

יהלום את אשמתו ונשיאתו תעשה בתנאים ההולמים את כבוד האדם. אולם, בהתקיים כל אלה, 

על זכויות הקורבן )ועל חוקתית הנטייה בשיטות המשפט השונות היא להעניק עדיפות להגנה 

הנגרמת  יות העברייןפני הפגיעה בזכו-על באמצעות איסור העבירה אינטרסים חיוניים נוספים(

 . ידי האיסור-על

 המסקנה של רשימה זו היא כי מן הראוי להחיל משטר חוקתי גם בתחום המשפט הפלילי

, שיחייב להעניק מעמד חוקתי לחירות הפעולה כחלק מאוטונומיית הרצון. תפיסה זו המהותי

                                                             
על היחס בין הערך המוגן שביסוד העבירה של הפרת אמונים לבין הרכיב הדורש פגיעה בציבור כחלק מהיסוד  193

אריה, אחריות פלילית בצב של ניגוד -העבודתי של העבירה,בהרחבה, עמדתי במקום אחר, ראו: מרים גור
 .185לעיל ה"ש  עניינים, אימתי מוצדקת? על עבירת הפרת האמונים בעקבות דיון נוסף בפרשת שבס"

לקבוע חזקה )הניתנת לסתירה( בדבר החוקתיות של איסור כדי להתגבר על עומס כאמור, הצעתי במקום אחר  194
"השפעת 'המהפכה החוקתית' על אריה -ראו: מרים גור  פלילי התואם מושכלות יסוד של המשפט הפלילי.
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 טיםפמשכתב העת                                      שינויים טכניים צפויים בגרסת המאמר המודפסת                                       
 

זכויות חוקתיות לפיקוח חוקתי שיחייב לאזן בין הפגיעה בחירות ובעבירה פלילית תכפיף כל 

לבין הצורך להגן על זכויות הקורבן ועל ידי איסור העבירה -הנגרמת עלנוספות של העבריין 

תאפשר . החלת משטר חוקתי על המשפט הפלילי המהותי באמצעות האיסור אינטרסים ציבוריים

לקדם את התפיסה כי הפניה למשפט הפלילי חייבת להיעשות כמוצא אחרון, בהעדרם של 

 אחרים, שפגיעתם בחרות ובכבוד של העבריין היא פחותה. אמצעים

החלת משטר חוקתי על המשפט הפלילי המהותי איננה מתמצה בביקורת שיפוטית על העבירה 

הפלילית, לאחר שזו חוקקה. משטר חוקתי בהקשר זה מופנה בראש ובראשונה למחוקק, ומטיל 

אלא גם  דווקא, איסור פלילי לתבהטם יש הכרח מנלבחון בכובד ראש האלא רק עליו חובה 

במשפט לדאוג לפתח אמצעים פחות פוגעניים להגנה על זכויות ולטיפול בתופעות פסולות. 

הישראלי עשויה להיות למסקנה זו חשיבות מעשית. כידוע, חלק העבירות שבחוק העונשין שלנו 

וקקה רפורמה אחרונה, חל 1936.195דת החוק הפלילי משנת והוא מיושן, ומבוסס ברובו על פק

אחרות ת גם ביחס לעבירות ורפורמה נוספ נהויש להניח כי בעתיד תחוקק 196בעבירות ההמתה,

שבחוק  שבחוק העונשין. אני מקווה כי במהלך רפורמה עתידית של חלק העבירות הספציפיות

מהחלת משטר חוקתי על העבירה  המתחייב, המחוקק ינחה את עצמו באמצעות העונשין

 הפלילית.
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