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 העעת חוק העונשין(תיקון מם׳ ו4)(אחריות מופחתת), התשנ״ה-995ו

(להלן - החוק העיקרי), אחרי סעיף 5ג יבוא: הוספת סעיף 35א  1. בחוק העונשין, התשלייז-דד^1

 ־עונש חובה 35א. (א) הורשע אדם בעבירה שדינה עונש חובה, רשאי בית המשפט
ת להטיל עליו עונש קל ממנו, אם סבר כי העבירה נעברה בנסיבות מקילות ו ל י ק  ונסיבות מ
 מיוחדות שיפורשו בגזר הדין; ואולם, לענין עבירת רעח תחול הוראת סעיף

 1 סבא.

-עונש חובה ונסיבות מקלות
 35א. עבר אדם עבירה ונקבע לה עונש חובה, רשאי
 בית המשפט להטיל עונש קל ממנו, אם שוכנע כי קיימות

 נסיבות מיוחדות המעדיקזת זאת.־
 הוראה זו מסמיכה את בית המשפט שלא להטיל
 עובש שנקבע כעונש חובה, ־בנסיבות מיוחדות
 המצדיקות זאת״. ההוראה האמורה חלה גם על עבירת

 רצח, שדינה מאסר עולם כעונש חובה.

י ר ב  ד

א ו ב  מ

 ביום כ־ז באב התשנ״ה (23 באוגוסט 1995), יכנס
 לתוקפו חוק העונשין(תיקון מס׳ 39) (חלק מקדמי וחלק

 כללי), התשנ״ד-1994 (להלן - חוק העונשין החדש}.
 הוראת סעיף 3 לחוק העונשין התדש, מוסיפה לחוק
 העונשין, התשל״ז-ד97ו (להלן - חוק העונשין), את

 סעיף 35א, שזו לשונו:

 י ס״ת התשל״ז, עמי 226; התשנ־ד, עמי 348.
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 (ב) הוראות סעיף קטן(א) אינן חלות על חובה לפסול רשיון או
 היתר בתוצאה מהרשעה בעבירה.״

 של אחריות
 מופחתת

 הוספת סעיף 301א 2. אחרי סעיף ו0ג לחוק העיקרי יבוא:

 ״המתה במצב ו30א. (א) על אף הוראות סעיף 300, גרם אדם למות זולתו, בהיותו
 במצב של אחריות מופחתת, לא יורשע בעבירה חמורה מעבירת הריגה.

 (ב) לענין סעיף זה, ׳׳אחריות מופחתת״ - אחריותו של אדם שהיה
 בעת עשיית העבירה באחד מאלה:

 (ו) במצב הגובל אך אינו בגדר אי־שפיות הדעת לפי סעיף 4גח;

 (2) במצב הגובל אך אינו בגדר הגנה עצמית, צורך או בורח לפי
 סעיפים 34י, 34יא או 34יב, בשל חריגה מדרישת הסבירות כאמור

 בסעיף 34טז:

 (3) במצב של מצוקה נפשית קשה, עקב התעללות חמורה, בו או
 בבן משפחתו, בידי הנפגע בעבירה:

 (4) במצב של מצוקה נפשית קשה, נוכח מצב בריאותו חסר התקווה
 של הנפגע בעבירה, היקר לו והקרוב אליו קרבה מיוחדת.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (ו) מאסר עולם, הקבוע בסעיף 3דב(ב) לחוק
 העונשין שענינו חטיפת קטין שלא מלאו לו שש עשרה
ו אדם שאינו שפוי בדעתו, במטרה לרעחו או  שנים *
 להעמידו בסכנת רצח - זאת מן הטעם שעבירה זו אינה

 דנה במעשה המתת אדם.
 (2) תקופת מאסר מינימלית, הקבועה לעבירות
 שענינן תקיפה והפרעה לשוטר במילוי תפקידו(סעיפים

 273 עד 275 לחוק העונשין).
 (3) חובת הטלת מאסר בפועל, הקבועה לעבירוח
 שענינן שידול לזנות (סעיף 207 לחוק העונשין), לעבירת
 הדחת קטין לסמים מסוכנים (סעיף ז2 בצירוף סעיף 25
 לפקודת הסמים המסובנים [נוסח חדש], התשל״ג-1973),
 ולעבירה שענינה הפקרת אדם לאחר פגיעה בו בתאונת

 דרכים (סעיף 64א לפקודת התעבורה [נוסח חדש]).

 לסעיפים מוצע להוציא מגדר עבירת רצח מעשי
 2 1־4 המתה שנעשו במצבים הקרובים אך אינם
 חופפים בנסיבותיהם למצבי אי־שפיות הדעת, הגנה
 עצמית, צורך וכורח, או שנעשו במצבי מצוקה קשים

 אחרים, המוגדרים בהצעה.
 השינוי המוצע מבטא תפיסה חברתית לפיה אדם
 הפועל במצבי הלחץ המפורטים בסעיף ום3א, אף כי עליו
 לתת את הדין למעשה המתח אדם שעשה, אין הוא
 עומד מהבחינה המוסרית בדרגה אחת עם רוצח.
 במצבים אלה מחייבת תחושת הצדק להפחית מאחריותו
 של האדם למעשהו, ולאפשר לבית המשפט לגזור את

 דינו במידה התואמת את נסיבות ענינו.

 סמכות רחבה זו, שאינה מלווה באמות מידה
 להפעלתה, אינה הולמת את אופיה החמור של עבירת
 הרצח דאת הסכנה הנשקפת לציבור, בדרך בלל, ממי

 שהורשע בביצועה.

 הצעת החוק שלהלן באה לקבוע באלו נסיבות
 מיוחדות, לא יהיה הממית אדם, צפוי להרשעה בעבירה
 חמורה מהריגה, ולפיכך אף לא למאסר עולם כעונש

 חובה.

 לסעיפים מוצע לתקן את הוראת סעיף 35א המובאת
 ד ו־5 בסעיף 3 לחוק העונשין החדש, בנושאים

 אלה:
 (א) להוציא מגדר תחולתה את עבירת הרצח, וכן
 את עבירות המתת אדם על פי חוק הטיס (עבירות
 ושיפוט), התשל־׳א- 971 ו (להלן - חוק הטיס), שלגביהן

 יחולו הוראות סעיף 1ס3א המוצע. כמפורט להלן.
 (ב) להוסיף להוראה האמורה חובת הנמקה בגזר

 הרין.
 (נ) להבהיר כי ההוראה הנדונה לא תחול על
 חובה לפסול רשיון או היתר, כתוצאה מהרשעה בעבירה.
 ההוראות בדבר חובת פסילת רשיון או היתר כתוצאה
 מהרשעה בעבירה, נועדו ליישם מדיניות של אכיפת
 החוק בתחומים מסוימים, ושינויו מצריך התיחסות

 ענינית נפרדת.
 על פי המוצע תחול הוראת סעיף 35א האמורה, על

 עונשי חובה אלה:
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 סייג לתחולה

 תיקון חוק
 הטיס (עבירות

 ושיפוט]

 תיקון חוק
 העונשין

 (תיקון מס׳ 39)

 תחילה

 3. סעיפימ 35א ו־301א לחוק העיקרי לא יחולו על החוק לעשיית דין בנאצים
 ובעוזריהם, התש׳־י-950ו2, ועל החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם,

.  התש״י-950וג

 4. בחוק הטיס (עבירות ושיפוט), התשל*א-971ו", אחרי סעיף 9ו יבוא:

 ״אחריות מופחתת 19א. על אף הוראות בסעיפים דו, 8ו, 8וא(ב) ו־9ו(א), גרם אדם למות
 זולתו בהיותו במצב של אחריות מופחתת, לא יורשע בעבירה חמורה
 מהריגה; לענין סעיף זה, ׳׳אחריות מופחתת״ - כמשמעותה בסעיף ו50א(ב)

 לחוק העונשין, התשל״ז-דד9ו\

 5. בחוק העונשין(תיקון מס׳ 39) (חלק מקדמי וחלק בללי), התשנ־׳ד־94?ן5, סעיף 3 -
 בטל.

 6. תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של חוק העונשין(תיקון מס׳ 9ג)(חלק מקדמי וחלק
 כללי/ התשנ״ד-994ו.

ר ג ס י ה ר ב  ד

 רכוש שבו או לגרום לו נזק, או המאיים באתת מאלה,
 דינו - מאסר עשרים שנה, ואם גדם המעשה למותו של

 ארס, דינו - מאסר־עולם בלבד.

 סיבון שדה תעופה ומסוף נוסעים מחתנה לו
 8זא. (א) המסכן או העלול לסבן את הבטיחות בשדה
 תעופה או במסוף נוסעים מחוצה לו על ידי אחת מאלה,
 דינו - מאסר עשרים שנים, ואתת היא אם עשה את

 המעשה או איים לעשותו:

 (1) עשה מעשה שגרם או שעלול היה לגרום
 לפגיעה באדם הנמצא בשדה תעופה או במסוף

 נוסעים מחוצה לו:
 (2) הרס מתקן בשדה תעופה או במסוף נוסעים

 מחוץ לשדה תעופה או גרם לו נזק חמור!
 (3) שיבש את שירותי התעופה בשדה תעופה או

 במסוף נוסעים מחוצה לו.
 (ב) גרם המעשה האמור בסעיף קטן(א) למותו של
 אדם, דינו של העושה - מאסר עולם ועונש זה בלבד.

 מעצר שוא
 19. (א) העוצר אדם שהיה מצוי בכלי־טיס שנעברה
 בו עבירה לפי פרק זה אז המחזיק אותו אדם במעצר, דינו
- מאסר חמש־עשרה שנה, ואס גרם המעשה למותו של

 אדם, דינו - מאסר-עולם בלבד.
 (ב) בעבירה לפי סעיף זה, תהא הגנה אם יוכיח

 הנאשם אחת מאלה:
 (ו) המעצר היה על עבירה לפי פרק זה:

 (2) המעצר בוצע על פי סמכויות שהוענקו
 בחיקוק.״

 לפיכך מוצע, בי במקרים שבהם המית אדם את
 זולתו במצב של ״אחריות מופחתת״ כהגדרתה בהצעת

 חוק זו, לא יורשע בעבירה חמורה מהריגה.
 מאותם נימוקים מוצע לקבוע כי הממית אדם אגב
 מעשה מן המעשים המפורטים בסעיפים לו עד 9ז לחוק
 הטיס (עבירות ושיפוט}, חתשל״א-971 ו, שדינם מאסר
 עולם כעונש חובה, לא יורשע בעבירה חמורה מהריגה,
 במקרים שבהם היה נתוץ בשעת מעשה, במצב של

 ׳1אחריות מופחתת״, כהגדרתה בסעיף ו30א.

 וזה לשונם של סעיפים דו עד 9ו לחוק הטיס
 (עבירות ושיפוט), התשל׳׳א-971 ו:

 ״שוד אווירי
 דו. אלה יאשמו בשוד אווירי ודינם מאסר־עולם, ואם
 גרם המעשה למותו של אדם, דינם מאסר־עולם בלבד:
 (1) התופס כלי־טיס בכוח, באלימות, באמצעי־
 מרמה או באיום להפעיל כוח או אלימות, או

 המשחלט שלא כדין על כלי־טיס;

 (2) המחזיק בכלי־טיס או המשתתף מרצונו
 בהפעלת כלייטיס, בשליטתו או בהחזקתו, ביודעו
 בי כלי־הטים נתפס או השתלטו עליו כאמור
 בפסקה(1) או כי באמצעותו מפעילים את השליטה
 בבלי יטיס אחר שנתפס או שהשתלטו עליו

 כאמור.

 חבלה ואיום
 8ו. העושה מעשה המכוון לסכן חיי אדם המצוי
 בכלי־טיס או לגרום לו נזק, או המכוון לסבן בלי־טיס או

 ־ ם־׳ח התש״י, עמי 281.

 נ ם־׳ח החש״י, עמ׳ 137.

 4 ס״ח התשל״א, עמ׳ 60: התשנ״ב, עבר 49.

 5 ם״ח התשנ־ד, עמ־ 348.
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 העעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה)(תיקון מס׳ 5),
 התשנ״ה-995ו

 החלפת טעיף 45 ו, במקום סעיף 45 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה/ התשמ׳יט-1989י
 (להלן - החוק), יבוא:

 •תחולה 45. תחולתו של פרק זה ושל התקנות והכללים שהותקנו מכוחו - עד
 תום שנת המס 995 ו״.

 החילה וקיום 2. תחילתו של חוק זה ביום כ׳׳ט בטבת התשנ׳׳ה (1 בינואר 1995); ניתן בזה קיום תוקף
ף להוראות החוק, וכן התקנות והכללים הנזכרים בסעיף ו התל ביים התחילה. ק י  ת

 עם חקיקת החוק נקבעה תחולת הפרק לשנוח המס
 1987 עד 1992, והיא הוארכה אחר בך ער לשנת המס

.1994 
 כיון שעדיין לא הסתיימו הסדרי הסיוע לחקלאים,
 מוצע לקבוע בי תחולת פרק ח׳ לחוק, והתקנות והכללים

 שהותקנו מכוחו תהיה גס בשנת המם 1995.

 סעיף 2 מוצע ליתן במפורש תוקף לפעולות שנעשו
 החל בשנת הכספים 1995.

י ר ב  ד

 סעיף ו םרק ח׳ לחוק הסדרים במשק המדינה
 (תיקוני חקיקה), התשמ״ט-1989 (להלן -
 החוק), קובע הקלות במם בקשר להסדרי סיוע

 לחקלאים.
 סעיף 45 לחוק קובע לאמור:

 ׳•תחולה
 45. תחולתו של פרק זה בשנות המס 1987 עד 994 ו.״

 ם׳׳ח התשמ״ט, עמי 28: התשנ״ד, עמי 51.
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