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 מתפרסמות בזה הצעות חוס מטעם הממשלה

 מבוא

 מוצע להסדיר בדרך של חקיקה את הצעתם של פרופ׳ ש.ז. פלר ופרופ׳ מ. קרמניצר מן
 האוניברסיטה העברית בירושלים לחלק מקדמי וחלק כללי לחוק עונשין חדש (ההצעה פורסמה
 בכתב העת ״משפטים״, כרך י״ד, התשמ״ד, עמ׳ 127 וכרך י״ז, התשמ״ח, עמי 392). בהצעה זו
 שולבה, בשינויים ובהשלמות, ההצעה לחלק כללי לחוק העונשין, שגיבשה שנים מספר קודם לכן,
 ועדת מומחים בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר ד״ר ש. אגרנט (הצעת ועדת אגרנט
 פורסמה בכתב העת ״משפטים״ כרך יי, התש״ם, עמ׳ 203). בין יתר השינויים וההשלמות נמצא
 בהצעת פלר-קרמניצר פרק ובו הסדר מלא ומתואם של תחולת הנורמה הפלילית לפי מקום ביצוע

 העבירה.

 הצעת פלר-קרמניצר כוללת חלקים נוספים שלא נכללו בהצעת חוק זו: סייגים למימוש
 האחריות הפלילית, דרכי טיפול בעבריין, דרכי התאמתו של הטיפול העונשי ותקנת השבים.

 הצורך בחלק מקדמי ובחלק כללי חדש לחוק עונשין, נובע מהעדרן של הוראות כלליות
 ברורות ומפורטות בחוק העונשין,התשל״ז-1977 (להלן - חוק העונשין), וכן מן ההלכה בנדון,
 הקזואיםטית שלא תמיד נוסחה בלשון אחידה, ואשר לעתים אף לא עוגנה בחוק החרות כנדרש
 בתחום דיני העונשין. כמו־כן שמה ההצעה לעצמה מטרה ליתן ביטוי שיטתי, מתואם וברור בחוק

 לעקרונות דיני העונשין כפי שפורשו וגובשו בפסיקת בית המשפט העליון במשך השנים.

 נקודת המוצא להצעה היתה הדין המצוי, ולא נעשו חידושים ושינויים במקום שהוא עונה על
 דרישות הצדק ועולה בקנה אחד עם המוסכמות בתחום דיני העונשין של זמננו. ואולם, גם כשלא
 מוצע שינוי מהותי בהוראה פלונית, יש שההצעה משנה את מיונה או מקומה, ובעיקר את לשונה,
 כדי שהחוק החדש יהא ערוך לפי ארגונו ומבנהו. עם זאת, מצויים בהצעה מספר שינויים מהותיים
 שהמחברים ראו בהם פתרונות נכונים וסבירים לבעיות מרכזיות הטעונות הסדרה נורמטיבית.
 מקור שינויים אלה בנסיון מעשי, בידע מקצועי ובדברי חקיקה מודרניים הנוהגים במדינות שונות.

 מבחינת המבנה, ההצעה מחולקת לשני חלקים - החלק המקדמי והחלק הכללי. החלק
 המקדמי, שנושאו חוקיות הענישה, כולל שלושה פרקים: פרק א׳: הוראות יסוד: פרק בי: תחולת

 דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה: פרק גי: תחולת דיני העונשין לפי מקום עשיית העבירה..
 החלק הכללי, שענינו העבירה והאחריות הפלילית לה, כולל את הפרקים האלה: פרק ד׳: העבירה
 הפלילית והאחריות לה (היסוד העובדתי שבעבירה, היסוד הנפשי שבעבירה, אחריות קפידה,
 אחריות פלילית של תאגיד, העבירות לפי חומרתן): פרק הי: עבירות נגזרות (הנסיון, צדדים
 לעבירה, הוראות משותפות): פרק ר: הסייגים לאחריות פלילית (הוראות כלליות, סייגים

 לפליליות המעשה): פרק ז׳: הוראות שונות.

 ההפרדה בין חלק מקדמי לבין חלק כללי מבטאת את מהותו הנבדלת, המיוחדת של החלק
 המקדמי: חלק זה הוא בסיסו של הבנין בולו של דיני העונשין, לרבות החלק הכללי. הוא מקיף את
 ההוראות הקובעות את עצם תוקפו של החוק מבחינת סוג הנורמה המשפטית שבה ניתן להסדיר
 את העבירה והעונש, על היבטיהם הכלליים והספציפיים, ואת היקף תוקפו של החוק, הן מבחינת

 הזמן והן מבחינת המקום.

 החוק המוצע יחליף את פרקים א׳ עד ה׳ לחלק א׳ לחוק העונשין(סעיפים 1 ו־3 עד 34)
 וקבלתו תצריך חקיקת חוק מעבר, לשם שילובו בחוק העונשין והתאמת הוראותיו להוראות ״חלק

 ב׳: עבירות״ של חוק העונשין הוא החלק המגדיר עבירות ספציפיות.

 משרד המשפטים, דן רבות וארוכות בהצעת פלר-קרמניצר והחליט לאמצה במתכונת
 המובאת להלן.
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 חוק העונשין(חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ״ב-1992 [495]

י מ ד ק מ ק ה ל ח  ה

 פרק א׳: הוראות יפוד

 1. אין עבירה ואין עונש עליה אלא אם כן נקבעו בחוק או על־פיו. אץ.ענישה
 אלא לפי חוק

 2. הסמכות להתקין תקנות לביצוע חוק - אף הסמכות לקבוע עבירות על התקנות ועונשן חקיקת משנה
 במשמע: ואולם, עונש מאסר שנקבע בתקנה תקופתו לא תעלה על ששה חדשים: ואם נקבע קנס - .

 לא יעלה הקנס על תקנם שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנס שלא נקבע לו סכום.

 3. חיקוק היוצר עבירה לא יחול על מעשה שנעשה לפני יום פרסומו כדין. אץ עונשין
 למפרע

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עונש העולה בחומרתו על מאסר שישה חודשים, או על הקנס
 שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנם שלא נקבע לו
 סכום (קנס כאמור קבוע בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין).

 הוראת סעיף 2 תופסת רק כל עוד לא נקבע אחרת
 בהוראת חוק מיוחדת. אבל יש בה גם ערך עקרוני ומנחה -
 להגביל את סמכות החקיקה של מחוקק המשנה בתחום דיני
 העונשין, לעבירות קלות בלבד. עבירות חמורות הן תמיד

 בסמכותו הבלעדית של המחוקק הראשי.

 הוראת סעיף זה באה במקום הוראת סעיף 16(2} לפקודת
 הפרשנות, שבה הוסמך מחוקק המשנה לקבוע, בגבולות

 מסויימיס, עבירות ועונשין.

 לםעיף 3
 הכלל האומר שהוראה בחיקוק היוצרת עבירה פניה
 לעתיד בלבד ולא למפרע - עקרון יסוד הוא של כל מדינת
 שלטון החוק. מדינת ישראל לא זכתה עד היום בקביעתו
 המפורשת והברורה של עיקרון זה בחחיקתה. סעיף 3 בא

 למלא חלל זה.

 מובן מאליו כי חיקוק אשר מחמיר בעונש, גם הוא אינו
 חל על מעשים שנעשו לפני כניסתו לתוקף(ראה גם סעיף 5

 המוצע).
 אמנם נקבע בסעיף 10 לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
 התש׳׳ח-1948, כי הוראת חוק שפורסמה ברשומות, תחולתה
 ממועד הפרסום, אם לא נקבע בה מועד אחר, ובםמיף 17
 לפקודת הפרשנות [נוסח חדש] מצדה הוראה דומה בנוגע
 לתקנות בנות פועל תחיקתי: אולם הםיפה שבהוראות אלה
 אינו הולם את דיני העונשין, שכן מכוחו עלולים לשנות
 לחומרה את הדין הקודם, ולהפעיל את הדין החדש המחמיר

 באורח רטרואקטיבי.

 הודאת סעיף 3 המוצע אינה גורעת מן האמור כחוק
 לעשיית דין בנאצים ובעתריהם, התש״י-1950, ובחוק
 למניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם, התש״י-1950:

 לפרקים א׳ דבי
 פרקים א׳ ו־ב׳ להצעה, דנים בשלושת ההיבטים של
 עקרון ״חוקיות הענישה״, שהוא עקרון יסוד בדיני עונשין
 בכל מדינה מתוקנת המושתתת על שלמון החוק: העבירה
 ועונשה חייבים להיקבע בהוראה חקוקה ואין עביךה או עונש
 על פי דין בלתי חקוק או על פי שיקולי הגיון של בתי המשפט:
 הפעלתה של הוראה חקוקה, מותנית בזמן ביצוע העבירה

 ובמקום ביצועה.

 לפעיף 1
 הוראה זו מכרתה לא רק על עקרון היסוד שלפיו
 Nullum Crimen Nulla Poena Sine Lege אלא נקבע כה גם
 הסוג המיוחד של ההוראות שבהן ניתן להגדיר עבירות
 ועונשין: העבירה והעונש נקבעים רק ״לפי חוק״, כלומד
 בחוק הטסת, כדבר חקיקה של הרשות המחוקקת של
 המדינה, ואין לקובעם בדבר חקיקת משנה, אלא רק במסגרת
 סמכות הנאצלת בחוק של הכנסת לרשות אחרת. הכוונה
 בדיבור ״אין עבירה ואץ עונש״ אינה רק להגדרת העבירות
 ולקביעת עונשן, אלא גם לכל התנאים שבהם מותנית

 העבירה והאחריות בנינה.

 הדן בהתנהגותו יעל האדם בדי לקבוע אמי יש בה משום
 עבירה ומה צריכה להיות תגובת החברה לביצועה, חייב לדון
 בה לא רק על פי דפובוי העבירות והעונשים שבחלק המיוחד
 של דיני העונשין, אלא באותה המידה גם על פי הוראותיו של

 החלק הכללי.

 לסעיפים 2 ד63
 סעיף 2 ממחיש את משמעותה של ההוראה ״בחוק או
- לא רק ״חוק״ עצמו, אלא גם על־פיו:  על־פיר׳ שבסעיף !
 כאשר רשות מוסמכת להתקין תקנות, היא מוסמכת לקבוע
 עבירות על התקנות ועונשיהן. אולם סמכות זו מוגבלת באופן
 שמחוקק משנה אינו רשאי לקבוע לעבירות שקבע כאמור
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 פרס כ׳: תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה

 ביטול העבירה 4. נעברה עבירה ובוטל בחיקוק האיסור עליה - תתבטל האחריות הפלילית לעשייתה!

ה ההליכים שהוחל בהם - יופסקו: ניתן גזרידין - יופסק ביצועו: ולא יהיו עוד תוצאות נובעות מן ת י י ש ר ע ח א  ל

 ההרשעה.

 שינוי־ חיקוק 5. (א) נעברה עבירה ובטרם ניתן פסק־דין חלוט לגביה, חל בחיקוק שינוי בנוגע להגדרתה

ת או לאחריות לה, יחול על הענין החיקוק המקל עם העושה: ״אחריות לה״ - לרבות תחולת סייגים י ' ש ה ר ^ ב ע  ה

 לאחריות הפלילית למעשה.

 (ב) הורשע אדם בעבירה בפסק דין חלוט ולאחר מכן נקבע לאותה עבירה בחיקוק עונש,
 שלפי מידתו או סוגו, הוא קל מזה שהוטל עליו - יהיה עונשו העונש המרבי שנקבע בחיקוק, כאילו

 הוטל מלכתחילה.

 עבירית שהזמז 6. הודאות סעיפים 4 ו־5 לא יחולו על עבירה לפי חיקוק שנקבע בו או לגביו שיעמוד בתוקפו

י לתקופה מסויימת, או שנובע מטיבו שהוא נתון לשינויים מזמן לזמן. מ י  ג

ר ב פ י ה ר ב  ד

 מגמת סעיף 5 איננה להיטיב עם עושה העבירה: אין זה
 עניין של הטבה או הרעה.

 הגישה התדשה מעוגנת היסב במדיניות ענישה דינאמית
 ההולמת חכרה מתקדמת. אין להשלים עם ענישה של מעשה
 שהוא מותר בשעת הענישה, ואין מקום להפעיל כלפי אדם
 טיפול עונשי חמור מזה המחריב על פי חוק שבשעת הטיפול.

 זהוי הבסיס העקרוני של הוראות סעיף 5.

 במקרה המיוחד שדינו של הנאשם כבר נגזר בפסק דין
 חלוט, מוצע שלא לפתוח מחדש דיון לענין העונש ומוצע
 העקרון לפיו אס העונש שנגזר היה חמוד מן העונש המרבי
 שנקצב בחוק החדש, יבוא עונש מרבי זה במקום העונש

 שנגזר.

 ההקלה שבחיקוק החדש עשויה להתבטא בכל המישו־
 דים - הן זה של העילה לאחריות פלילית, והן זה של
 האתריות עצמה, לרבות הסייגים לה, כלומר גם בחיקוק
 המשנה את הגדרת העבירה, גם בעונש וגם בתנאי מתנאי

 העבירה והאחריות עליה.

 לסעיף 6
 הוראה זו נועדה להגביל את התחולה הרטרואקטיבית
 של החוק המקל עם העבריין. כאשד מדובר בעבירות על חוק
 זמני - בין שזמנייותו היא משום שתקופת תוקפו נקבעה
 מראש וכין שהוא זמני משזם שיכו - יש למנוע את האפשרות
 להתחמק מאחריות פלילית, ובכר לעודד עבריינות־ אדם עלול
 לבצע עבירה מתוך תקווה, ואף תוך תימרון, שלא ייתפס
 וייענש כל עח־ החוק שהופר עומד בתוקף, כאשר יש ביטחון
 מלא שתוקפו יפוג בקרוב ולעתים אף במועד קבוע מראש.

 היות שחוקים אלה מניחים שמעשים כאמור בהם, אף אם לא
 נוסחו באורח ספציפי בחוק זה או אחר, היו אסורים בשעת
 עשייתם, בהתאם לכללי המשפט הבינלאומי, מעצם טבעם,
 המנוגד לכללי מוסר בסיסי בכל חברה אנושית. גם העונשים
 בגינם, אף כי לא נקבעו במפורש בשעת עשיית המעשים,

 ידוע וברור היה שהם מן החמורים האפשריים.

 לסעיף 4
 ביטול עבירה דינו שיבטל את האחריות הפלילית בכל
 השלבים של מיצוי הגשמתה, עד כדי מחיקת העבר הפלילי
 ^שבעטייה. ביטול פליליות המעשה היא הדרך השורשית
 ביותר מבין דרכי השינוי של עמדת החכרה כלפי מעשה
 עבירה - הפיכתו למעשה מותר. ביטול העבירה פועל פעולתו
 בכל שלב ושלב של הגשמת האחריות הפלילית עליה -

 ומבחינה זו הוא פועל גם באורח רטרואקטיבי.

 לסעיפים 5 ו-62

 מוצע לנטוש את הגישה הנוכחית הנקוטה בסעיף 22(3)
 לחוק הפרשנות, התשמ״א-1981 (להלן - חוק הפרשנות),
 שלפיו, על אף ביטול העבירה, צפויים למבצעי העבידה לפני
 ביטולה העונשים שהיו קבועים כחיקוק המבוטל. בהצעה
 אומצה הגישה המודרנית המסתמנת גם בפסיקת בית המשפט
 העליון, לפיה הדין העונשי המקל עם עושה העבירה פועל
 לטובתו בשני הכיוונים: דין שעת המעשה ימשיך לחול על אף
 שבוטל, אם הוא מקל לעומת הדין שהחליף אותו, ואילו אם
 הדין החדש הוא המקל, יחול הוא, באופן רטרואקטיבי, במקום

 דין שעח המעשה.
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 פדל ג׳: תחולת דיני העונשין לפי מהים עשיית העכירה

 סימן אי: הוראות כלליות

 7. (א) ״עבירת פנים״ - העבירות לפי
 מקומן

 (1) עבירה שנעברה כולה או מקצתה בתוך שטח ישראל:

 (2) מעשה הכנה לעבור עבירה, נםיון, נםיון לשדל אחר, או קשירת קשר לעבור
 עבירה, שנעשו מחוץ לשטח ישראל, ובלבד שהעבירה, כולה או מקצתה, היתה

 אמורה להיעשות בתוך שטח ישראל.

 (ב) ״עבירה תוץ״ - עבירה שאיננה עבירת פנים.

 (ג) ״שטח ישראל״, לענין סעיף זה - שטח הריבונות של מדינת ישראל כולל רצועת
 מימי החופין שלה, וכן כלי השיט וכלי הטיס הרשומים בישראל.

 8. נעברה העבירה במחדל, מקום ביצוע העבירה הוא המקום שבו חובת העשייה היתהטעונה מקום, המחדל
 מילוי.

 9. (א) תחולת דיני העונשין של ישראל, לרכות לענין עבירת חוץ, אינה מסוייגת על ידי דין תנאי התחולה
 זר או מעשה בית דין זר, אלא אם כן נקבע אחרת בחוק.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 להתרחש בתוך שטח ישראל. הרחבה זו מבטאת את ההגנה
 מפני מימושי מזימות פליליות בחוד שטח המדינה, כהמשד
 למה שנעשה מחוץ לגבולותיה; זהו כיסוי נוסף של התחולה
 הטריטוריאלית הנגררת של דיני העונשין של ישראל עקב
 זיקת התופעה העבריינית לשטח המדינה. תחולה נגררת
 מורחבת כמוצע, מצויה גם בדברי חקיקה של מספר מדינות

 אירופאיות.

 לסעיף 8

 התנהגות בדרד של מחדל אינה ניתנת להצמדה למקום,
 באשר מי שנמנע מלפעול בעניין נתון, התנהג באורח פאסיבי
 לגבי אותו עניין, יהא מקום הימצאותו כאשר יהא. המחדל
̂רת חובה  הוא בעל משמעות בפלילים רק כאשר הוא מהווה ה׳
 על ידי אדם מסמים, שחלה עליו חובה לפעול על פי דין, ואחד
 מהיבטיה של אותה חובה הוא המקום בו היא טעונה מילוי.
 לפיכד, נקבע בסעיף המוצע, כי מקום ביצועה של עבירה
 הנעברת במחדל הוא המקום שבו חובת העשייה היתה טעונה
 קיום. זהו הפתרון המקובל, שמוטב שיהיה גם מפורט בחוק

 מאשר שיושג כדרך הפרשנות.

 לסעיף 9

 לסעיף הטן(א)
 כלל בסיסי לענין תחולת דיני העונשין של ישראל על
 עבירה פלילית - בולל עבירת חוץ - הוא שבהעדר הודאה
 מפורשת סותרת, התחולה היא עיקרית; כלומר היא איננה
 מםוייגת אם על ידי דין זר ואם על ידי מעשה בית דין זר.

 לפרק כ׳
 השינויים העיקרי״ם המוצעים הם:

 (1) תיחום מפורט ומורחב של היקף המושג ״עבירת פנים״
 ועקב כך גם של היקף המושג ״עבירת חוץ״.

 (2) הפרדה מדוייקת בין סוגי התחולה השונים של דיני
 העונשין על עבירות חוץ, שהם התחולה הפרוטקסיבית,
 התחולה הפרסונאלית־פאסיבית, התחולה הפרסי״
 נאלית-אקטיבית, החתולה האוניברסלית והתחולה

 :השילוחית.

 (3) הרחבה מבחינה עניינית של התחולה הפרוטקטיבית ושל
 התחולה הפרסונאלית-אקטיבית.

 (4) קביעת הסדרים עקביים לפי מאפייני התחולות השונות.
 סדר החתולות כפי שהוא מופיע בהצעה - כולל הקדמת
 ״עבירות פנים״ ל״עבירות חוץ״ - איננו מקרי, אלא משקף
 בסדר יורד את היחס ההירארכי, מבחינת אינטרס המדינה,
 בין התחולות. יחס זה מתבטא בכך שכאשר הנורמה הפלילית
 חלה על העניין מכוח מספר עקרונות, נקבעים המאפיינים לפי

 התחולה ״המיוחםח״ יותר, שהיא גם הפחוח מסוייגת.

 לסעיף 7
 בהגדרה של ״עבירת פנים״ יש חזרה על ההסדר הקיים
 כעת בסעיף 3 לחוק העונשין. וכן הוספת מערכת התנהגויות
 ענישות: מעשה הכנה, נםיון לעבירה, נסיון לשדל אחר
 לבצעה וקשר לבצע עבירה, שאירעו מחוץ לשטח ישראל,
 כאשר ביצוע העבירה או השלמתו, לפי העניין, היו אמורים
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 (ב) לא תהיה העמדה לדין על עבירת חוץ אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או
 בהסכמתו בכתב, אם ראה כי יש בכך ענין לציבור.

 (ג) דיני העונשץ של ישראל לא יחולו עוד על עבירה, אם האדם נשפט עליה בחוץ לארץ
 לפי בקשת מדינת ישראל, ואם הורשע שם - גם נשא את עונשו עליה.

 (ד) תחולת דיני העונשין של ישראל, שהיא פחות מסוייגת מכות כללי תחולתם לפי מקום
 עשיית העבירה, דוחה תחולה מםוייגת יותר לגבי אותה עבירה.

 עינש שהוטל 10. נמצא בישראל אדם שנידון בחוץ לארץ, בפסק דין חלוט, על עבירה שחלים לגביה דיני

ץ העונשין של ישראל ולא נשא שם את העונש כולו, רשאי היועץ המשפטי לממשלה, במקום י א ץ ל ו ח  ב

 להעמידו לדין, לבקש מבית המשפט שיורה שהעונש שהוטל בחוץ לארץ או החלק ממנו שטרם
 בוצע שם, יבוצע בארץ, כאילו הוטל העונש בישראל בפסק דין חלוט: ובלבד׳שהעונש הכולל לא
 יהיה חמור מהעונש המרבי שניתן היה להטיל בשל אותה עבירה לפי דיני העונשין של ישראל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 יחולו על פי התחולה הרחבה מבין התחולות האמורות. כך,
 למשל, אזרח ישראל העובר עבירה של סיוע לאויב במלחמה
 (סעיף 99 לחוק העונשין), בהיותו מחוץ לישראל, יחולו עליו
 דיני ישראל הן על פי התחולה הפרוטקטיבית(סעיף 13(א)(1)
 המוצע) והן על פי התחולה הפרסונאלית-האקטיבית (סעיף
 15 המוצע). בעוד שהתחולה הפרסונאלית-האקטיבית מסויי־
 גת בסייגים המפורטים בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג) לסעיף 14
 המוצע, הרי התחולה הפרוטקטיבית איננה מסוייגת באף אחד
 מסייגים אלה. הכלל האמור בסעיף 9(ד) בא להבהיר כי
 במקרה כגון זה, יחולו דיני ישראל מכח התחולה המםוייגת
 פחות, היא התחולה הפרוסקטיבית, והנאשם לא יוכל, למשל,
 לטעון כי כבר זוכה מעבירת סיוע לאויב במלחמה במשפט
 שהתנהל כמדינה שכה ביצע את העבירה(סעיף 14(ב)(3)) או
 שאין להטיל עליו עונש חמור מזה שניתן היה להטיל לפי דיני

 המדינה שבתחומה ביצע את העבירה (סעיף 14(ג)).

 לסעיפים 10 ו־61

 הסעיף המוצע מסדיר, כדוגמת סעיף 10א לחוק
 העונשין, את הנושא של ביצוע בישראל של עונש מאסר
 שהוטל בחוץ לארץ בפסק דין חלוט אף לא בוצע שס כמלואו,
 והוא מאפשר ליועץ המשפטי לממשלה לבקש מבית המשפט
 שיורה על ריצוי בישראל של עונש כזה, או אותו חלק ממנו
 שלא בוצע, במקום להורות על העמדה לדין של האדם.
 דהיינו, גם במקרים שבהם תחולת דיני ישראל אינה מסוייגת
 על ידי מעשה בית דין זר וניתן להעמיד את האדם לדין
 בישראל, על אף מעשה בית הדין הזר(למשל על פי סעיף 13
 המוצע) מסור ליועץ המשפטי לממשלה שיקול דעת להורות
 על ריצוי העונש שהוטל על אדם בחוץ לארץ, במקום

 להעמידו לדין.

 משום שההוראה על ריצוי העונש בישראל היא חלופה
 להחלטת היועץ המשפטי לממשלה להעמיד לדין בישראל,

 נבדלת ההצעה מן הדין הקיים בשניים:

 לסעיף קטן (ב)
 אשר לתחולת דיני העונשין של מדינת ישראל על
 עבירות חוץ, כלומר כאשר התחולה היא אקסטרה-
 טריטוריאלית, העמדה לדין נעשית בידי היועץ המשפטי
 לממשלה או בהסכמתו בכתב. (זהו המצב גם בדין הקיים, לפי
 סעיף 10(א) לחוק העונשין). ההשלכות של העמדה לדין בגין
 עבירת חוץ על יחסי החוץ של ישראל עם מדינות אחרות
 וקשיי ההוכחה הכרוכים, כדרך כלל, בהעמדה לדין בשל

 עבירות חוץ, מחייבים שיקול דעת ופיקוח מיוחדים.

 מסיבה זו מוצע להוסיף הבהרה שאינה כלולה כיום
 בחוק החרות,כי אדם יועמד לדין בשל עבירת חוץ רק באותם
 מקרים בהם ימצא היועץ המשפטי לממשלה כי יש בכך ענין
 לציבור, כלומר, רק לאחר בדיקה וסינון מיוחדים, לאור

 האינטרס הכללי של הציבור והמדינה.

 לסעיף קטן (כ)
 דיני ישראל לא יחולו על עבירה, מקום בו האדם נשפט
 עליה בחח לארץ לפי בקשת מדינת ישראל ואם הורשע, נשא
 את עונשו עליה (סעיף קטן (ג)). זהו ביטוי של עקרון
 התחולה השילוחית - הנעשית רווחת יותר ויותר - מן הכיוון
 הזר שלה, כלומר מקרה בו האדם שנתקיימה לגביו זיקת
 תחולה של דיני ישראל, נשפט על פי תחולה שילוחית של
 מדינה זרה עקב בקשת מדינת ישראל למדינה זו. במקרה כזה,
 בקשת מדינת ישראל מכניסה את המדינה האחרת לנעליה
 ומהווה ויתור מצד ישראל על סמכות הענישה שלה. אבל גם
 מדינת ישראל עשויה להתחייב להביא אדם על עונשו לפי
 דיניה, עקב בקשת מדינה זרה, למרות שאחרת לא היה נתפס
 המקרה בתחולה האקסטראטריסוריאלית של דיני ישראל לפי

 אף לא אחד מן העקרונות האחרים.

 לסעיף קטן (ד)
 סעיף זה מבהיר, כי במקרה בו דיני העונשין של ישראל
 עשויים לחול, כביכול, מכוח מספר תחולות שונות, הרי הם
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 11. נשא אדם עונש בחוץ לארץ על עבירה או היה נתון שם במעצר בשלה, ינוכו העונש או ניכוי עונש
י צ ע י מ  תקופת המעצר מן העונש שעליו לשאת בארץ בשל אותה עבירה. א

 סימן ב׳: התחולה על עבירות פנים ,

 12. דיני העונשין של ישראל יחולו על כל עבירת פנים. צבירת פגים

ח  סימן ג׳: התחולה על עבירות ח
 ו

 13. (א) דיני העונשין של ישראל יחולו על לבירות חוץ נגד - עבירות נגד
 המדינה או

 (1) בטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או סודותיה; העם היהודי

 (2) סדרי המשטר שבמדינה;

 (3) הפעילות התקינה של רשויות המדינה;

 (4) רכוש המדינה, כלכלתה או קשרי התחבורה והתקשורת שלה עם ארצות׳
 אחרות:

 (5) רכוש, זכויות או הפעילות התקינה, של איגוד או גוף שפורטו בסעיף קטן(ג).

 (ב) דיני העונשין של ישראל יחולו גם על עבירות חוץ נגד -

 (1) חיי אזרח ישראלי, תושב ישראל או עובד הציבור, גופו, בריאותו, חירותו או
 רכושו, באשר הוא כזה:

 (2) חיי יהודי, גופו, בריאותו, חירותו, או רכושו, באשר הוא יהודי, או רכוש מוסד
 יהודי, באשר הוא כזה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לסעיף 12
 לפי עקרון התחולה הטריטוריאלית, חלים דיני העונשין
 של ישראל על עבירות פנים. התחולה היא כאמור כללית הן
 מבחינה עניינית(העבירות עליהן היא מתפרסת) והן מבחינה
 פרסונאלית (האנשים אליהם היא מתייחסת), כלומר ללא
 הבחנה כלשהי הנובעת ממעמדו האישי של עושה העבירה.
 יש להדגיש במיוחד כי התחולה היא גם עיקריח משום שהיא
 איבנה מםוייגת על ידי דין זר או מעשה בית דין זר בשום

 הוראה מיוחדת מפורשה.

 לסעיף 13
 הסעיף המוצע דן בתחולה הפרוטמטיבית, המבוססת על
 זיקה מיוחדת של סוג העבירה למדינה, כשהעבירה עשויה
 להעמיד בסכנה את היסודות המדיניים, הבטחוניים והכלכ
 ליים של המדינה, יוקרתה וסדרי הפעילות התקינים של
 רשויותיה. על מנת להימנע מפירוט קזואיםטי שעלול ללקוח
 בחסר, כדוגמת זה המצוי בסעיף 5(ב) לחוק העונשין, מוצע
 הניסוח הכללי של עבירה העשויה לפגוע בסדרי הפעילות
 התקינה של רשויות המדינה (סעיף קטן >א)(3) המוצע).

 (1) הסמכות לבקש מבית המשפט להורות על ריצוי העונש
 כישראל תה;׳ו בידי היועץ המשפטי לממשלה ולא בידי

 שר המשפטים;

 (2) הסמכות אינה מותנית בבקשה של המדינה שבה הוטל
 העונש או בהכרזת בית המשפט שאותו אדם הוא בר
 הסגרה או היה בר הסגרה לולא אזרחותו הישראלית.

 לפי ההסדר המוצע, לא יבוצע עונש חמוד מן העונש
 שניתן היה להטיל עליו כשל אותה עבירה לפי דיני ישראל
 (כמו בדין הקיימ); נשא העבריין את עונשו בישראל לא

 יינקטו עוד כלפיו הליכי הסגרה מישראל.

 לסעיף 11
 הסעיף המרנע׳ קובע חובה לנכות מן העונש שעל אדם
 לשאת בישראל את העונש שנשא בחוץ לארץ בשל אותה
 עבירה או בשל המעצר שבו היה נתון. לפי הדין הקיים(סעיף

 10(ד) לחוק העונשין) מוטלת חובח התחשבות כזו,משום מה,
 רק לגבי העונש שהאדם נשא בחח לארץ ורק ביחס למקצה
 מן הזיקות האקבשריטוריאליות (לפי סעיפים 4, 5 ויד לחוק

 העונשין).
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 (ג) ״איגוד או גוף״ לענין סעיף קטן (א)(5) -

 (1) ההסתדרות הציונית העולמית:

 (2) הסוכנות היהודית לארץ ישראל:

 (3) קרן קיימת לישראל:

 (4) קרן היסוד - המגבית המאוחדת לישראל:

 (5) גוף מבוקר, כמשמעותו בחוק מבקר המדינה [נוסח משולב], התשי״ח-11958.

 שר המשפטים רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ו&שפט של הכנסת לקבוע בתקנות איגודים
 או גופים נוספים לענין סעיף זה.

 עבירות נגד 14. (א) דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות חוץ נגד חיי אזרח ישראלי או תושב

' . ישראל, גופו, בריאותו או חירותו, שהעונש המרבי עליהן הוא מאסר שנה או יותר. ^ ד ! ז ח י ר ז  א

 או תושב ישראל

 (ב) נעברה העבירה בשטח הנתון לשיפוטה של מדינה אחרת, יחולו עליה דיני העונשין
 של ישראל רק בהתקיים כל אלה:

ר ב ס  ה

 התחולה הפרוטקטיבית היא, מסבעה, בעלת אופי
 ספציפי מבחינת היקף העבירות, ואופי כללי מבחינת מעמדו
 של עושה העבירה. מבחינת ברירת הדין היא בעלת אופי
 עיקרי (מכוח סעיף 9(א) המוצע), חאת בשל חשיבותם
 וחיוניותם של האינטרסים המוגנים במסגרת התחולה
 הפרוסקטיבית. זהו גם הדין הקיים, אלא שההסדר בו לוקה
 בחוסר אחידות: ההיבטים של אי התחשבות בדין הזר הם
 עיקריים מכוח שתיקת החוק ואילו אי ההתחשבות במעשה
 בית דין זר נקבע מפורשות בסעיף 10(ד< לחוק העונשין.

 לסעיף 14

 הסעיף המוצע דן בתחולה הפרםונאלית-פאםיכית,
 כשל הזיקה המיוחדת של קרבן העבירה למדינה, המתבטאת
 במעמדו האישי כלפי המדינה, כאזרח או כתושב שלה. בהבדל
 מן התתולה הפרוטקטיבית, היותו של הקרבן ישראלי היא
 כאן מקרית, וההנחה היא שהוא מוגן בראש ובראשונה על ידי

 חוקי המדינה שבשטחה הוא נמצא.

 לכן, ההיקף הענייני של התחולה מוגבל יותר: אין היא
 כוללת פגיעות ברכוש והיא מקיפה רק עבירות שהעונש

 עליהן הוא מאסר שנה או יותר.

 מבחינת ברירת הדין, התחולה היא בעלת אופי שיורי,
 מכוח הוראה מפורשת בסעיף 14>ב) המוצע; היא מותנית
 בפליליות כפולה י המעשה צריך להוות עבירה לפי דיני
 המקום שבו נעשתה - הן in Abstracto (מבחינת יסודותיה)
 והן in Concreto (מבחינת אי התקיימות סייג לאחריות
 פלילית); לא יוטל בגינה עונש חמור מזה שניתן היה להטיל
 לפי דיני אותה מדינה; זיכוי באותה מדינה או הרשעה ונשיאת

 העונש שוללים את תחולת הדין הישראלי. •

י ר ב  ד

 מוצע גם לכלול בחוק את רשימת שמותיהם של
 האיגודים או הגופים שסדרי פעילותם, רכושם וזכויותיהם
 הוכרו כטעונים הגנה במסגרת התחולה הפרוטקסיבית
 והממוקמים עתה בתוספת לחוק העונשין, וזאת מכלי לגרוע
 מסמכותו של שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק

 ומשפט של הכנסת, לשנות את הרשימה.

 המתכונת המוצעת מיתרת את הוראת סעיף 6 לחוק
 העונשין (עבירות של עובדי הציבור ועבירות כלפי רכוש
 ציבורי), אשר סבלה מהסדר לקוי ביחס לברירת הדין בגלל
 אופייה המעורב מתחולה פרוסקטיבית ותחולה פרסונאלית-

 אקטיבית.

 מוצע עוד, לכלול בתחולה הפרוטקםיבית עבירה המיוע
 דת לפגוע באזרח ישראלי, תושב ישראל או עובד הציבור,
 באשר הוא כזה, לעומת הדין הקיים, לפיו פגיעה כזו נכללת
 בתחולה הפרםונאלית-פאסיבית. כמו כן יודגש כי הוענקה
 הגנה מיוחדת בסעיף 13(ב)(2) לחיי יהודי, גופו, בריאותו,
 חירותו או רכושו, באשר הוא כזה, וזאת ללא זיקה אחרת
 למדינת ישראל. הטעם לכד הוא, שבפגיעה כזו, המכוונת
 כלפי ישראלי או עובד ציבור ישראלי משום היותו בעל מעמד
 זה דווקא, הנפגעת האמיתית - על פי המניע לעבירה ומטרתה
- היא המדינה והנפגע הפיזי נתפס כמי שמייצג אותה או
 מהווה תלק ממנה ודרכו פוגעים במדינה. הוראה זו מיתרת את
 סעיף 2(4) לתוק הטיס (עבירות ושיפוט), התשל״א-1ד19,
 המאוזכר עתה במסגרת התחולה האוניברסלית •(סעיף 4(4)
 לחוק העונשין). מעם מאותו סוג עומד מאחורי התחולה
 הפרוטקטיבית לגבי פגיעות ביהודי או במוסד יהודי באשר
 הם כאלה, וזאת, כביטוי להיותה של מדינת ישראל מדינתו

 של העם היהודי.

 ס״ה התשי׳׳ח, עמ׳ 92. *
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 (1) היא עבירה גם לפי דיני אותה מדינה!

 (2) אין חל לגבי העבירה סייג לאחריות פלילית לפי דיני אותה מדינה!

 (3) האדם לא זוכה כבר ממנה באותה מדינה או אם הורשע בה, לא נשא את העונש
 שהוטל עליו בשלה.

 (ג) לא יוטל בשל העבירה עונש חמור מזה שניתן היה להטיל לפי דיני המדינה בה נעברה
 העבירה.

 15. (א) דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירת חוץ מסוג פשע או עוון, שנעברה בידי עבירה שנעברה
ם *שראלי^ו ד י א ג ס י ; ה ל א ר ש ב י ש ו ו ת  אדם, שהיה בשעת.עשיית העבירה או לאחר מכן, אזרח ישראלי א

 מישראל למדינה אחרת בשל אותה עבירה ונתן שם את הדין עליה, לא יחולו עוד עליה דיני תושב ישראל
 העונשין של ישראל.

ד ב ס י ה ר ב  י ד

 עידוד לאזרחיה לבצע עבירות בחוץ לארץ. שמירה על
 יוקרתה ושמה הטוב של המדינה וחיזוק הסדר הציבורי
 והאוירה של שמירת החוק וכיבודו בפנים המדינה, תור
 אי-אפלייה בין עבריינים לפי שטח הריבונות בו עברו את
 עבירותיהם, מצדיקים אפוא תחולה עניינית בהיקף כמעט
 מלא, בחריגים מעטים הנמצאים בנדבד הנמוך ביותר של
 העבירות מבחינת חומרתן - החטאים. היקף רחב כזה מקובל
 ,גם בקודקסים פליליים של מדינות אחרות, כדוגמת: יוון,

 בלגיה וצרפת.

 הסינון לצורך העמדה לדין יכול וצריך להיעשות בשלב•
 ההפעלה של הפיקוח על העמדה לדין בשל עבירות אלה, אך

 לא בדרך של שחרור כללי ומראש מאחריוח פלילית.
 ההצעה מחדשת מבחינה זו שאינה מבחינה בין אזרח
 ישראלי או תושב ישראל, בעל מעמד זה בשעת עשיית

 המעשה, לבין מי שנעשה בעל מעמד זה לאחר מכן.

 מבחינת ברירת הדין, צריכה התחולה הפרסונאלית-
 אקטיבית להיות שיורית מכל הבחינות ובראשונה מבחינת
 הדרישה של פליליוח כפולה, שהרי עבירח החוץ פוגעת,
 ראשית כל, בסדר הציבורי של המדינה־ שבתוך שטחה היא
 נעברה ואם המעשה המהווה עבירה לפי דיני ישראל אינו
 בגדר עבירה במקום עשייתו, אין טעם להטיל אחריות פלילית
 על המעשה, וכד מוצע, פרט לעבירה של ריבוי נישואין,
 שאינה מותנית בפליליות כפולה, כדי שלא תסוכל מטרת
 החוק למניוע ריבוי נישואין על ידי התרת נישואין שניים

 במדינה שאיננה אוסרת ריבוי נישואין.

 הסדר זה שונה מן הדין הקיים. לפי חוק העונשין(סעיף
 10(ג)) נקבעה התחשבות במעשה בית דין זר, אלא שניסוח
 ההוראה לוקה בחסר ולפיו יוצא כי די בכד שאותו אזרח או
 תושב הורשע בעבירה כדי שלא יחולו עליו דיני ישראל, וזאת
 אף אם הצליח למלט את עצמו מנשיאת עונש. אשר לשאר
 היבטיה של ברירת הדין - ההסדר הקיים הוא מגוון! ביחס
 לסעיף 7א לחוק העונשין - נקבעה ברירת דין שיורית(סעיף
 דא(ב)<! ואילו ביחס לסעיף 8 - החוק שותק, ופירוש שתיקתו

 הוא ברירת דין עיקרית.

 לפי הדין הקיים, התחולה היא שיורית מבחינת הפלי
 ליות הכפולה (סעיף ד(ב< לחוק העונשין),, אך עיקרית
 מבחינות אחרות: אי התחשבות בדין הזר המקל (מכוח
 שתיקת החוק) ואי התחשבות במעשה בית דין זר (מבוח
 הוראת סעיף 10(ד) לחוק העונשין). בכך בא לידי ביטוי
 אופייה המעורב של התחולה הפרסונאלית-פאסיבית בדין
 הקיים, הכוללת הן תחולה פרסונאלית-פאסיבית אמיתית והן

 תחולה פרוטקטיבית.

 מבתינת עושה העבירה - היקף התחולהנהיוא כללי.

 ההצעה מעמידה את התחולה הפרסונאלית-הפאסיבית
 1 . על היקפה הראוי ומאו5שרת לקבוע את המאפיינים ההולמים

 אותה.

 להעיף 15
 הסעיף המוצע מסדיר את התחולה הפרסונאלית-
 האקטיבית, בשל הזיקה המיוחדת של עושה העבירה למדינה,
 המתבטאת במעמדו האישי כלפי המדינה, כאזרח או כתושב.
 לפי הדין הקיים, מוגבלת התחולה הפרסונאלית-אקסיבית
 מבחינה עניינית בעיקר לעבירות המפורטות בתוספת לחוק
 ההסגרה, התשי״ד-4>!19 (סעיף 7א לחוק העונשין}, ריבוי
 נישואין(סעיף 8 לחוק העונשין), עבירות סמים! לפי ההצעה,
 יורחב ההיקף הענייני של התחולה ולא יהיה עוד מותנה

 במבחנים השולטים כסיווג העבירה כ״עבירת הסגרה״.

 הצורד בתחולה פרסונאלית-אקטיבית רחבה נובע ״
 מצירוף שני גורמים:

 (1) ריבוי העבירות המבוצעות על ידי אזרחים ותושבים של
 המדינה מחוץ לגבולותיה עקב התנועה הגדולה של

 אזרחים ותושבים ישראליים במרחב הבינלאומי.

 (2) האזרח הישראלי• אינו בר־גירוש ואינו בר־הסגרה.
 מצב דברים זה מחייב תחולה פרסונאלית-אקטיבית
 רחבה על מנת שהמדינה לא תהפוך לעיר מקלט לעבריינים
 שהם אזרחיה, לאחר ביצוע עבירות חוץ, ויהיה בכך משום
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 (ב) הסייגים האמורים בסעיף יחולו לגבי תחולת דיני העונשין של ישראל גם לפי סעיף
 זה: ואולם הסייג האמור בסעיף 14(ב)(1) לא יחול אם העבירה היא ריבוי נישואין.

 עבירות נגד 16. (א) דיני העונשין של ישראל יחולו על עבירות חוץ אשר מדינת ישראל התחייבה,

ם י באמנות בינלאומיות רב צדדיות ופתוחות להצטרפות להעניש עליהן; והוא אף אם נעברו בידי מי י מ ע ט י פ ש  מ

 שאינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, ויהא מקום עשיית העבירה אשר יהא.

 (ב) הסייגים האמורים בסעיף 14(ב)(2<,(3), ו־(ג) יחולו לגבי תחולת דיני העונשין של
 ישראל גם לפי סעיף זה.

 תחולה שילוחית 17. (א) מדינת ישראל רשאית להתחייב באמנה בינלאומית להחיל את דיני העונשין שלה על

 עבירת חוץ או להחיל את הוראות סעיף 10, לבקשת מדינה זרה ועל בסיס של הדדיות, גם במקרים
 אחרים מאלה האמורים בסעיפים 13 עד 16, ובלבד -

 (1) שחלים על העבירה דיני העונשין של המדינה המבקשת!

ר ב ס י ה ר ב  ד

 פליליות במקום המעשה, ואין מקום לדרוש את הוכחתה.
 לפיכך, מתייחם סעיף 16(ב) המוצע, רק להיבטיה האחרים
 של השיוריות מבחינת ברירת הדין: התחשבות במעשה בית

 דין זר ובדין הזר המקל.

 הסדר זה שונה מן ההסדר הקיים, הקובע דווקא ברירת
 דין עיקרית (אי התחשבות במעשה בית דין זר, לפי סעיף
 10(ד) לחוק העונשין ושאר ההיבטים, מכוח שתיקת החוק),
 וזאת, ככל הנראה בגלל ההיבטים הפרוסקטיביים הכלולים
 עתה בתחולה האוניברסלית. מבחינת מעמד העושה כלפי
 המדינה כאזרח, כתושב או כאדם זר, התחולה האוניברסלית

 היא כמובן כללית.

 לסעיף 17

 הסעיף המוצע קובע הסדר כללי לתחולה השילוחית,
 הבאה בחשבון בהעדר כל זיקה מן הזיקות הנזכרוח,
 המצמיתות תחולה אקםסרה-טריטוריאלית של דיני העונשין,
 ונובעת מזיקת הייצוג של סמכות הענישה למדינה, כשלוחה

 של מדינה אחרת, שהעבירה נעברה בשטחה.

 מגמת ההצעה היא ליתן ביטוי לנטיה ההולכת ומתחזקת
 בעולם, לשיתוף פעולה בינלאומי לשם הגשמת היעד שכל
 עבריין יבוא על עונשו, ובתנאים הנאותים ביותר למצב שבו
 הוא נתון - בין מבחינת הוכחת האשמה ובין מבחינת הפעלת

 העונש.

 התחולה השילוחית מותנית בקיומה של אמנה בינלאו
 מית הקובעת אותה על בסיס של הדדיות, ובבקשת המדינה

 הזרה, המוותרת על תחולת דיניה היא בעניין הנדון.
 מבחינה פרסונאלית - מוגבלת התחולה השילוחית

 לאזרח ישראלי ולתושב ישראל הנמצא בארץ.
 ההיקף הענייני וכל ההיבטים האחרים - ייקבעו באמנה.

 לסעיף 16
 הסעיף המוצע מסדיר את התחולה האוניברסלית, בשל
 זיקת העבירה מסוג Deiiaa Juris Gentium לקהילית העמימ

 ודרכה גם למדינת ישראל כחברה בקהיליה זו.
 בעוד שלפי הדין הקיים(סעיף 4 לחוק העונשין) מקיפה
 התחולה האוניברסלית רק מקצת מן העבירות שמדינת
 ישראל התחייבה באמנות בינלאומיות להעניש עליהן, מוצע
 כי דיני ישראל יחולו על כל עבירות החזץ שמדינת ישראל
 התחייבה במישור הבינלאומי להעניש עליהן. לעומת זאת,
 כוללת התחולה האוניברסלית לפי הדין הקיים, כאמור,
 עבירות המשתייכות, לפי טיבן, לתחולה הפרוטקטיבית
 (פשעים כלפי העם היהודי, כאמור בסעיף 1 לחוק עשיית דין•
 בנאצים ובעוזריהם, התש״י-1950, וסעיף 2(4) לחוק הטיס

 (עבירות ושיפוט), התשל״א-1ד19).

 על פי ההצעה, תיכללנה בתחולה האוניברסלית רק
 אותן עבירות שאינן נתפסות בסוגי התחולה הנמצאים מעל
 לתחולה האוניברסלית בהיררכיה של התחולות, וכמובן
 בראש ובראשונה בתחולה הפרוטקטיבית. ״טיהור״ התחולה
 האוניברסלית ממה שלא שייד לה, מאפשר גם הסדר הולם
 שלה מבחינת ברירת הדין, שצריכה להיות שיורית, בכפוף
 להבהרה אחת: איסור המעשה בשטח שבו הוא בוצע מתקיים
 תמיד ולעולם, מכוח היות המעשה עבירה בניגוד למשפט
 העמים. התנאי שתהיינה אלה אמנות רב צדדיות ו״פתוחות
 להצטרפות״ דווקא, בא ליתן ביטוי לאופי האוניברסלי של
 העבירה, לעומת עבירות לפי אמנות, אמנם רב צדדיות, אד
 מוגבלות למדינות של אזור מסוים, המעוניינות כשיתוף
 פעולה נגד תופעות עבריינות מסוימות ולאו דווקא

 אוניברסליות.

 העבירה היא אוניברסלית ולכן גם פליליות המעשה היא
 אוניברסלית. ניתן לצאת אפוא מנקודת מוצא של קיום

 122 הצעות חוק 2098, א׳ בשבט התשנ״ב, 6.1.1992



 (2) שהעבירה נעברה בידי אדם שנמצא בתוך שטח ישראל והוא תושב ישראל, בין
 אם הוא אזרח ישראלי ובין אם לאו!

 (3) שבכפוף למיצוי הדין בישראל כלפי האדם, תוותר המדינה המבקשת,
 בבקשתה, על תחולת דיניה היא בענין הנדון.,

 (ב) לא יוטל בישראל בשל העבירה עונש חמור מזה שניתן היה להטיל לפי דיני המדינה
 המבקשת.

 (ג) כל שאר התנאים ייקבעו באמנה.

י ל ל כ ק ה ל ח  ה

 פריז די: העכירה הפלילית והאחריות לה.

 סימן א׳: היסוד העובדתי שבעבירה

 18. (א) ״פרט״, לעניו עבירה - המעשה בהתאם להגדרתה. וכן נסיבה, או תוצאה שנגרמה מבנה היסוד
י ז ו ד ב י ע  על ידי המעשה, מקום שהן נמנות עם הגדרת אותה עבירה. ה

 (ב) ״מעשה״ - לרבות מתדל אם לא נאמר אחרת.

 (ג< ״מחדל״ - הימנעות מעשייה שהיא חובה לפי כל דין או חוזה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 העבירות לעבירות של התנהגות בהבדל מעבירוח תוצא־
 תיות. אשר לרכיב הנסיבתי, הוא יכול להצטרף, בהתאם
 להגדרת העבירה, הן לעבירה של התנהגות והן לעבירה של

 תוצאה.
 לעקרון האמור תשיבות מיוחדת ב״עבירת מיצב״
 ("Status Offence") המורכבת כביכול מנסיבות כלבד.
 לאמיתו של דבר עבירה כאמור מכילה בתוכה גרעין של
 התנהגות מרצון, שבגללה האדם נקלע לנסיבות אלה, וכך יש
 לפרש הלבה למעשה את העבירה! ואם לא היה בל גרעין
 התנהגותי נשלט, הרי לא תהיה גם עבירה כאמור. פירוט
 פרטי.היסוד העובדתי של. העבירה נחוץ גם לשם הגדרת
 הצורות השונות של היסוד הנפשי שבה לפי דרכי השתלבותן

 של צורות אלה ברכיבי היסוד העובדתי.

 בסעיף קטן(ב) מוגדר המונח ״מעשה״, על מנת להבהיר
 כי אפ לא נאמר במפורש אחרת, מעשה העבירה כולל גם

 התנהגות פאסיבית ולא רק התנהגות אקטיבית.

 סעיף קטן(ג) מחייהם לשאלת מקור החובה לפעול:
 כאשר מחקיימים כל יסודות העבירה והיסוד העובדתי בוצע
 על ידי העושה במחדל, לא תגבש התנהגותו עבירה פלילית,
 אלא אם כן היחה מו§לת עליו חובה לפעול והוא הפר חובה זו.
 על פי ההוראה המוצעת מקור החובה לפעול עשוי להימצא לא
 רק בהוראת החוק המגדירה את העבירה או בהוראה אחרת
 מתחום דיני העונשין, אלא בכל דין שהוא וכן בחוזה שהעושה

 מחוייב בו.

 יש לציין כי היבט אחר של התחולה השילוחית, מן
 הכיוון ההפוך שלה, של הפעלת השיפוט על ידי מדינה אחרת

 לפי בקשת מדינת ישראל, מוסדר בסעיף 9(ג) להצעה.

 לפרק ד׳

 כללי
 פרק ד׳ מכיל את ההוראות הקובעות את המבנה הכללי
 של העבירה והמגדירות את שני יסודותיה העיקריים - היסוד
 העובדתי והיסוד המשי - על הצורה שבה הם משתלבים זה
 בזה. הוראות אלה הן חיז־וש׳לעומת החוק החרות המצוי, הן
 מבחינת הפירוט והן מבחינת המגמה לשיטתיות ולשלמות.

 לסעיפים 18 ו־56
 סעיף קטן(א) מציג את המבנה של היסוד העובדתי של
 העבירה: הוא קובע ברכיבי היסוד העובדתי את ההתנהגות,
 הנסיבות׳ז־התוצאות, בהבחנה מן היסוד הנפשי של העבירה.
 למרות אופיה ההגודתי לכאורה של ההוראה, היא, למעשה,
 בעלת אופי עקרוני: הנוסח מדגיש את ההבדל הבסיסי בין
 הרכיב ההתנהגותי לבין הרכיב הנסיבתי או התוצאתי של
 העבירה. בעוד שהרכיב ההתנהגותי חייב להתקיים בכל
Nullum - עבירה מכח העקרון שאין עונשין על דברים שבלב 
 Crime Sine Actu - הרי לא כל עבירה מותנית גם בתוצאות
 מזיקות מסויימות, כרכיב חיוני להתהוותה: מכאן סיווג
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 סימן ב׳: היסוד הנפשי שבעבירה

 דרישת מחשבה 19. אדם מבצע עבירה רק אם עשאה במחשבה פלילית, זולת אם -
 פלילית

 (1) נקבע בהגדרת העבירה כי רשלנות היא היסוד הנפשי הדרוש לשם התהוותה!
 או

 (2) העבירה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

 מחשבה פלילית 20. (א) מחשבה פלילית - מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות ולאפשרות הגרימה

 לתוצאות המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, ולענין התוצאות גם אחת מאלה:

 (1) כוונה - במטרה לגרום לאותן תוצאות:

 (2) פזיזות שבאתת מאלה:

 (א) אדישות ־ בשוויון נפש לאפשרות גרימת התוצאות האמורות:

 (ב) קלות דעת - בנטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות גרימת התוצאות
 האמורות ותקווה להצליח למנען.

 (ב) לענין כוונה, ראייה מראש את התרחשות התוצאות, כאפשרות קרובה לוודאי, כמוה
 כמטרה לגורמן.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף קטן(א) מגדיר את צורותיה השונות של המחשבה
 הפלילית: ״כוונה״ ״אדישות״ ו״קלות דעת״, אשר המאפיין
 המשותף לשלושתן הוא מודעות בפועל של עושה העבירה
 לכל פרטי היסח־ העובדתי שבעבירה. ההבדל בין שלוש
 צורות אלה, בא לידי ביטוי רק ביחס הרצוני כלפי תוצאות -
 במקרים בהם העבירה לפי הגדרתה, מותנית בתוצאות

 מסויימות.

 התפלגות היחס הנפשי במישור הרצוני רק כלפי
 תוצאות, הוא ביטוי לעובדה, לפיה היחס המטנאלי של האדם
 לקיום הנסיבות ולטיב ההתנהגות עצמה, שהם ענץ של מצב
 נתון בעת ההתנהגות, במובחן מתוצאות שהן ענין עתידי
 ובלתי ודאי - עשוי להתבטא כמישור ההכרתי בלבד, כלומר
 במודעות או באי מודעות בלבד. העובדה שאדם עשוי לבצע
 את מעשהו, למרות קיומן של נסיבות המפלילות את המעשה
 או דווקא בשל בר, היא ענין של מוטיבציה, והמניע הוא,

 מחוץ ־להגדרה הכללית של היסוד הנפשי שבעבירה.

 ההבדל בין כוונה, לבין פזיזות, על שתי שלוחותיה,
 מתבטא ביחס הרצוני כלפי התוצאה האופיינית לעבירה
 בלבד. כוונה לגבי נסיבות אינה בגדר הגיון הדברים, וכד גם

 פזיזות כלפיהן.

 הצורה החמורה בין צורות המחשבה הפלילית היא
 ״כוונה״, שמשמעותה מטרה לגרום לתוצאות המזיקות: צורה
 פחות חמורה היא ״פזיזות״ הכוללת שתיים: "אדישות״,
 דהיינו צפייה מראש של אפשרות גרימת התוצאות ושיווידן
 נפש כלפי אפשרות זו ו״קלות דעת״ - הצורה הקלה ביותר
 של המחשבה הפלילית - צפיית אפשרות גרימת התוצאות
 ונטילת סיכון בלתי סביר לאפשרות זו תוך תקווה להצליח

 למנוע את התוצאות.
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 לסעיף 19

 סעיף 19 להצעה פותח את סדרת ההוראות הנוגעות
 ליסוד הנפשי שבעבירה. הוראה זו קובעת כלל לפיו, אין
 עבירה פלילית אלא אם כן נתלוותה למעשה מחשבה פלילית.
 לכלל האמור שני יוצאים מן הכלל: עבירה פלילית מתור
 רשלנות ועבירה מסוג העכירות של אחריות קפידה, כאשר
 קיום יסוד נפשי הוא בגדר חזקה. בכד בא לידי ביטוי עקרון
Nullun Crime Sine - היסוד שלפיו אין עבירה ללא אשמה 

.Culpa 
 נובע מכך שאם לא נקבע במפורש בהגדרת העבירה מהו
 היסח־ הנפשי הנדרש להתהוותה, סימן הוא כי נדרשת לה
 מחשכה פלילית דווקא, ואין די ברשלנות. למעשה זהו המצב
 גם כיום, שכן הכלל האמור הנחה את בתי המשפט בישראל
 כאחד מעקרונות דיני העונשין. לפי המוצע, עבירה פלילית
 מתח־ רשלנות היא בבחינת יוצא מן הכלל המחייב בשל כך
 קביעה מפורשת בהגדרת העבירה, שהרשלנות היא היסוד
 הנפשי האופייני לה. (אשר ל׳׳אחריות קפידה״ ראה להלן

 סעיף 22 ודברי ההסבר המתייחסים אליו).

 לסעיף 20
 סעיף 20 מגדיר במפורש את צורותיה השונות של
 המחשבה הפלילית, ובכך הוא ממצה גם £ת מושג המחשבה
 הפלילית בכללותה. כאשר העבירה יבולה להתבצע בכל אחת
 משלוש הצורות של מחשבה פלילית, די בהגדרת העכירה,
 בלי ציון צורה זו או אחרת של מחשבה פלילית. כאשר
 העבירה מותנית בצורה מםויימת של מחשבה פלילית, צריך
 שההגדרה תפרט צורה זו. כיום אין בחוק החרות כל הגדרה

 למושגים אלה, אם כי הם מקובלים על הכל.
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 (ג) לענין סעיף זה -

 (1) רואים אדם שחקזד׳ בדבר טיב ההתנהגות ואפשרות קיוםי הנסיבות כמי שהיה
 מודע להם, אם נמנע מלבררם.

 (2) אין נפקא מינה אם נעשה המעשה באדם אחר או בנכס אחר מזה שלגביו אמור
 היה המעשה להיעשות.

 21. (א) רשלני ת - אי מודעות לטיב המעשה, לקיום הנסיבות או לאפשרות הגרימה לתוצאות רשלנות
 המעשה, הנמנים עם פרטי העבירה, כשאדם מן היישוב יבול היה, בנסיבות. הענין, להיות מודע

 לאותו פרט, ובלבד -

 (1) שלענין הפרטים הנותרים תהיה לפחות רשלנות כאמור?

 (2) שאפשרות גרימת התוצאות לא היתה בגדר הסיכון הסביר.

 (ב) רשלנות יכול שתיקבע כיסוד נפשי מספיק רק לעבירה שאיננה מסוג פשע.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המקרה הטיפוסי והמובהק עליו חלה תורת ״הכוונה
 המועברת״ הוא המקרה של עבירות מותנות בתוצאה, ואולם
 הגיונה של התורה אינו מוגבל רק למקרה זה, הוא תל גם על
 עבירות התנהגות (תקיפה, י למשל) ועל כל סוגי המחשבה

 הפלילית.

 לסעיף 21
 סעיף 21 בא להגדיר את הרשלנות שעליה מדובר בסעיף
 19(1) כצורה של יסוד נפשי מספיק להתהוות עבירה פלילית.
 הגדרה זו קובעת באורח נורמטיבי את הרשלנות בפלילים
 כמושג עצמאי, השונה מן המחשבה הפלילית בכד שהוא
 מתאפיין דווקא בחוסר מודעות לפרט מפרטי העבירה, במקום
 שי׳אדם מן היישוב״ יכול היה, בנסיבות הענץ, להיות מודע

 לו.
 מוצע לאמץ את המבחן של ״האדם מן היישוב״, או
 האדם הסביר או הממוצע, הנמצא בנסיבות העושה הקונקר
 טי, ולא קריטריון פרסונאלי של העושה. אין בכד כל גריעה
 ממהותה של הרשלנות כצורה של יסוד נפשי בעבירה
 פלילית, שכן המדובר בקנה מידה של יכולת סובייקטיבית
 לחזות מראש, אם כי לפי מידת היכולת של האדם מן היישוב,

 בנסיבות ענינו של עושה העבירה.

 יש להבהיר כי הרשלנות מתבטאת ביכולת של האדם מן
 היישוב להיות מודע ולא במודעותו בפועל, בנסיבות הענץ,
 לפרטי היסוד העובדתי שבעבירה, שכן, גם אדם מן היישוב
 עשוי להיות רשלן ולא להיות מודע לפרטים אלה, חרף יכולתו
 להיות מודע להם. למעשה הנחה היא כי גם העושה הקונקרטי
 מחונן ביכולת המנטאלית של אדם מן היישוב, ועל כן נדרש

 ממנו להתנהג בהתאם.

 חשיבותו של מושג הרשלנות כמצב נפשי היא בכד,
 שהוא מבהיר את קו הגבול שבינו ובין המחשבה הפלילית.
 סעיף קטן (א), פסקה (1), מבהיר כי המודעות בכח
 חייבת להתייחס לכל פרטי העבירה ואין די בכך שהיא

 סבירות הסיכון תימדד לפי מידת התאמתה של ההתנה
 גות שנקט בה העושה לצרכי החיים המקובלים ותועלתה
 החברתית. הביטוי ״בלתי סביר״ אין כוונתו, למבחן'של
 האדם הסביר, כלומד, לפי לשון ההצעה, האדם מן היישוב,
 לעניין קביע$ רשלנות, ואין כוונתו להסתברות גבוהה של
 הסיכון כשלעצמה: כך, כשאדם מחליט לנהוג במכונית, ואף
 נוהג בה, ללא כל סטייה מן הסטנדרטים הקבועים, הוא נוטל

 בכך על עצמו סיכון לשמש גורם בהתרחשויות אפשריות -
 מזיקות. אבל, אלה התנאים המקובלים, המוכתבים על ידי
 צרכי התיים, ועקתנ׳ית האדם יכול להיות אף מודע לסיכון
 כאמור בעח ההתנהגות: אך זהו סיכון תיאורטי בלבד וכמובן

 ככזה הוא גם סביר.

 סעיף קטן(ב) מבהיר כי הצפייה בדרגה גבוהה של
 הסתברות שהתוצאות הרלוואנסיות לגיבוש העבירה תיגר־
 מנה אף אם העושה לא שם לו למטרה לגרום להן, שקולה
 כנגד ״כוונה״ ויש בה כדי לשמש תחליף לה, אם העבירה
 מותנית בכוונה דווקא. יחסו הנפשי של העושה לנולד הוא
 שווה ערך, מבחינת החומרה, לכוונה, אם התוצאות המזיקות

 היו בטווח ה״ראיה מראש... כאפשרות קרובה לודאי״.

 סעיף קטן (ג) בפםקתו הראשונה, בא להשוות את
 ״עצימת העיניים״ למודעות לטיב ההתנהגות ולקיום הנסי
 בות המהוות חלק מן היסוד העובדתי של העבירה. עצימת
 עיניים פירושה, במקובל, חשד בדבר קיום מציאות פלונית,
 והימנעות מדעת מנקיטת צעדים כדי לבדר אם קיימת אותה
 מציאות ומה טיבה, תוך הליכה במודע לקראת הסיכון לעבור

 את העבירה.

 האמור בפסקה (2) לסעיף קטן(ג), נותן ביטוי לתורת
 ״הכוונה המועברת״: ההתנהגות העבריינית תיראה כעבירה
 אחת ומושלמת ולא !תתפצל לנסיון ועבירה אחרת, כאשר
 המושא כפועל של העבירה שונה מן המושא הנועד, אם בגלל
 טעות - Error in Obiecto - ואם בגלל החטאת הפעולה -

.Aberratio Actus 
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 סימן גי: אחריות קפידה

 אחריות קפידה 22. (א) אדם נושא באחריות קפידה בשל עבירה, אם נקבע בחיקוק שהעבירה אינה טעונה

ה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות; ואולם, אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לבטל את האחריות ! נ ק י ה  י

 בשל עבירות שהוחקו טרם כניסתו לתוקף של חוק זה ונקבע בדין שאינן טעונות הוכחת מתשבה
 פלילית או רשלנות.

 (ב) לא יישא אדם באחריות לפי סעיף זה, אם נהג ללא מחשבה פלילית וללא רשלנות
 ועשה כל שניתן למנוע את העבירה: הטוען מענה כאמור - עליו הראיה.

 (ג) לענין אחריות לפי סעיף זה, לא יידון אדם למאסר, אלא אם כן הוכחו מתשבה פלילית
 או רשלנות.

 סימן ד׳: אחריות פלילית של תאניד

 היקף אחריותו 23. (א) תאגיד יישא באחריות פלילית -
 הפלילית של תאגיד

 (1) לפי סעיף 22 כשהעבירה נעברה על ידי אדם במהלך מילוי תפקידו בתאגיד:

ר ב ס י ה ר ב  ד

 האחריות הקפידה חדלה מלהיות הנחה מוחלםח -
 Presumptio Juris Et De Jure - והיא הנחה *סית בלבד ־־
 Presumptio Juris Tantum - אשר הנאשם רשאי לסתרה. גם
 בכך מודגש, כי אין המדובר כאן בענישה ללא אשמה: ודבר
 זה נקבע במפורש גס בסעיף קטן(ב< המהווה מפנה עקרוני
 במדיניות הענישה על עבירות מסוג זה. יש לציין כי בדרישה
 לעשות ״כל שניחן״ מעלה הכתוב דרישה של רמת הקפדה

 גבוהה יותר מזו הנוהגת כעבירת רשלנות.

 בסעיף קטן (ג) נקבע, כי כשהמדובר בעבירה של
 אחריות לפי סעיף 22, כל עוד האשמה הצמודה לה לא הוכחה
 כי אם רק הונחה, אין להעניש עליה בשלילת חירותו של

 אדם.

 סעיף 60(2) משלים את הוראות סעיף 22(ג), בהתייחסו
 לסמכות הכללית של בית משפט הדן אדם לקנס, להטיל מאסר
 למקרה שהקנס כולו או מקצתו לא ישולם במועדו: סמכות
 הקבועה בסעיף 71 לחוק העונשין. לעני! זה מוצע לקבוע
 באשר לעבירה של אחריות לפי סעיף 22, כי תקופת המאסר
 במקום הקנס לא תעלה על שנה, כפי שקבוע כיום בנוגע

 לעבירה שנקבע לה עונש קנס בלבד.

 כדי להסיר ספק מובהר כי סעיפים קטנים(ב) ו־(ג) חלים
 גם לגבי העבירות שאליהן מתייחסת הסיפה לסעיף קטן(א).

 לסעיף 23

 טבעי הדבר, שרק לאחר מיצוי ההגדרה של היסוד
 הנפשי שבעבירה תבוא הסדרה של האחריות הפלילית של
 התאגיד, שכן אחריות זו אינה מבוססת על אשמה כלשהי,
 באשר נושא האחריות כגוף משפטי - יציר מלאכותי של
 המחוקק - אין בכוחו, באיו לו שרירים, לבצע מעשה,
 והעיקר: אינו מסוגל ליצור עמדה ׳נפשית משלו. משום כך

 מתייחסת לחלק מהם. אם ביחס לאחד מפרטי העבירה לא
 התקיימה אף מודעות בכח, לא התקיים יסוד נפשי של
 רשלנות. עם זאת, ברור כי קיום מחשבה פלילית ביחס לחלק
 מן הפרטים ורשלנות ביחס לאחרים, אינה גורעת מטיבה של

 העבירה כעבירת רשלנות.

 בפסקה (2) לסעיף קטן(א) קיים סייג להטלת האחריות
 הפלילית בשל רשלנות בכך שאפשרות גרימת התוצאות
 היתה בגדר סיכון ״בלתי סביר׳׳ ולענין זה ראה דברינו לסעיף

 20(א), לענץ ״קלות דעת״.

 סעיף קטן (ב) מבטא מגמה להעניק לקטיגורית של
 פשעים את הממד של חומרה מיוחדת, עליה בנדה ההבחנה

 כין עוונות לבין פשעים.

 לסעיפים 22 ו־60
 הוראות סעיף 22 להצעה חדשות ומחדשות בתחיקת
 המדינה: הן דנות בסוגיית ״האחריות הקפידה״ - שהיתה
 ידועה עד כה בשם ״האחריות המוחלטת״ - וקובעות את

 דיניה.
 בסעיף קטן (א) מוגדרת העבירה של אחריות קפידה
 ונקבע מקור הסדרתה. אם העבירה של אחריות קפידה אינה
 טעונה מחשבה פלילית או רשלנות, אין זאת משום שהיא
 חסרת אשמה (Culpa), אלא משום שהאשמה היא בחזקת
 מוכחת, מעצם ביצוע הצד העובדתי שבעבירה. אשר למקור
 הסדרתה, על המחוקק לומר מפורשות בהוראה הקובעת את
 העבירה אם היא גוררת אחריה אחריות קפידה. עם זאת, על
 מנת שלא לרוקן מתוכן שורה ארוכה של חיקוקים קיימים,
 לגביהם נקבע בהלכה הפסוקה, כי האחריות עליהם הנה
 אחריות מוחלטת מסוייגת דרישת הקביעה המפורשת של

 האחריות הקפידה בתחולה פרוספקמיכית.
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 סיווג עבירות

 (2) לעבירה המצריכה הוכחת מחשבה פלילית או רשלנות, אם, בנסיבות הענין
 ולאור. תפקידו, סמכותו ואחריותו בניהול עניני התאגיד, יש לראות במעשה שבו
 האדם עבר את העבירה, ובמחשבתו הפלילית או ברשלנותו, את מעשהו, ומחשבתו

 או רשלנותו, של התאגיד.

 (ב) בעבירה שנעברה במחדל, כאשר חובת העשייה מוטלת במישרין על התאגיד, אין
 נפקא מינה אם ניתן לייחס את העבירה גם לבעל תפקיד פלוני בתאגיד, אם לאו.

 סימן ה׳: העבירות. לפי חומרתן

 אלה סוגי העבירות לפי ׳חומרתן:

 (1) 1*פשע״ - עבירה שנקצב לה עונש חמור ממאסר לתקופה של שלוש שנים;

 (2) ״עוון״ - עבירה שנקצב לה עונש מאסר־ לתקופה העולה על שלושה חדשים
 ושאינה עולה על שלוש שנים; ואם העונש הוא קנס בלבד - קנס העולה על מחצית
 משיעור הקנס שניתן להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנם שלא נקבע לו סכום:

 (3) ״חטא׳׳ - עבירה שנקצב לה עונש מאסר לתקופה שאינה עולה על שלושה
 חדשים, ואס העונש הוא קנס בלבד - קנס שאינו עולה על מחצית משיעור הקנס

 שניתך להטיל בשל עבירה שעונשה הוא קנם שלא נקבע לו סכום.

.24 

ר ב ס י ה ר ב  ד

 חובת עשייה במישרין על התאגיד ובוצעה עבירה במחדל
 בניגוד לחובה זו. במקרה כזה, יהיה התאגיד אחראי בפלילים
 אפילו לא ניתן לייחס את העבירה לבעל תפקיד מסוייס

 בתאגיד.

 לסעיפים 24, 62 ו־63
 סעיף 24 דן בחלוקה המשולשת של- העבירות לפי
 חומרתן, המתבטאת במידת העונש הקבוע להן בחוק. בהבדל
 מן המצב הקיים, עבירה מסוג חטא מוגדרת כעבירה שנקצב
 לה עונש ׳שאינו עולה על שלושה חדשים. מאידד סעיף 1
 לפקודת הפרשנות וסעיף 3 לחוק הפרשנות מעמידים את
 גבולה העליון של עבירה מסוג חטא על חודש ימים בלבד.

 השינוי המוצע יסודו בהשקפה כי, עבירה שנקצב לה
 עונש של שלושה חדשים קלה דיה לבוא בגדר ״חטא״ וכפועל

 יוצא מכד יחולו לגביה הכללים הבאים:

 א. תקופת ההתיישנות של עבירת ״חטא״.תעמוד על שנה
 אחת(בניגוד לתקופת התיישנות של עבירת עוון שהיא
 חמש שנים, כאמור בסעיף 9(א) לחוק סדר הדין הפלילי
 [נוסח משולב], התשמ׳׳ב-1982 (להלן - חוק סדר הדין

 הפלילי)).

 ב. תקופת התיישנלתו של עונש שהוטל בשל עבירת ״חטא״
 תעמוד על שלוש שנים (בניגוד לתקופת התיישנות של
 עשר שנים על עונששהוסל בשל עוון, כאמור בסעיף 10

 לתוק סדר הדין הפלילי).

 ג. הנסיון, השידול, הנםיון לשידול או הסיוע לעבירה
 שהיא חטא אינם ענישים (ראה להלן סעיף 38 המוצע).

 נתעוררו בעבר קשיים תיאורטיים שונים לעניין אחריותו
 הפלילית של תאגיד, אלא שבמרוצת הזמן נמצאה האפשרות

 לגבור עליהם במספר תנאים.
 ההוראות בסעיף 23 מתחשבות בהתפחחות זו. לשון
 אחרת, זוהי, על פי הרגיל, אחריות נספחת לאחריות האישית
 של האדם, בשר ודם, אשר התנהגותו עשויה להיות מושפעת
 ומודרכת באורח ישייר ויעיל על ידי תודעתו. מכאן המגמה
 לצמצום והגבלה של אחריות התאגיד על דרד הצבת מספר

 תנאים לכד, כאמור. ־

 המבנה של סעיף 23 מצביע על השוני בתנאים
 שהתמלאותם דרושו; לשם חיובו של תאגיד בפלילים על
 עבירה של אחריות לפי סעיף 22 מזה, ועל עבירה רגילה מזה:

 לפי סעיף קטן(א<(1) ימן תאגיד את הדין על עבירה של
 ׳אחריות לפי סעיף 22, שתבוצע במהלך תפקידו על ידי כל

 אדם המועסק בו.
 לפי סעיף קטן(א<(2) ישא תאגיד באחריות פלילית על
 עבירה רגילה - כלומר, המצריכה מחשבה פלילית או
 רשלנות - כאשר האדם שעשה את המעשה הוא, לפי סדרי
 המינהל של התאגיד, בעל תפקיד בכיר בניהול התאגיד עד
 כדי כך שניתן לראות את מעשהו כמעשה התאגיד ואת
 מחשבתו הפלילית או את רשלנותו כמחשבה הפלילית או
 כרשלנות של התאגיד עצמו! כל זאת כדי שהעבירה, בהיותה
 עבירה רגילה, תוכל להיבדק לפי כל יסודותיה, כולל היסוד
 הנפשי הדרוש, שכן בהעדר יסוד זה אצל מבצע בשר ודם, לא
 יצמיח המעשה כל עבירה ואין להטיל גם על התאגיד אחריות

 פלילית.
 סעיף קטן^ב) קובע דץ מיוחד מחמיר, במקרה שבו ויולה
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 פרה הי: עכירות נגזרות

 סימן א׳: הנפיון

 נסיין ־ מהו 25. (א) אדם מנסה לעבור עבירה אם, במטרה לבצעה, עשה מעשה שאין בו הכנה בלבד

 והעבירה לא הושלמה.

 (ב) לענין עבירה נמשכת יהיה האירוע בגדר נסיון בלבד לעבור אותה, רק אם היא לא
 הגיעה כדי השלמה תחילית: ואילו לענין עבירת שרשרת, רק אם היא לא הגיעה כדי השלמת
 השלב הראשון מתוך מערכת השלבים שבהם העבירה היתה אמורה להיות מושלמת במלואה.

 חוסר אפשרות 26. לענין נסיון, אין נפקא מינה אם עשיית העבירה לא היתה אפשרית מחמת מצב דברים

ה שהמנסה לא היה מודע לו א1 טעה לגביו. אולם, אין נסיון עניש אס מצב הדברים האמור מתבטא י י ב ע ת ה י י ש ע  ל

 בהעדר איסור לפי חוק על מה שהאדם ניסה לעשות או עשה.

 נירפה א׳

 עונש על נסיין 27. נםיון לעבור עבירה, עונשו - מחצית העונש שנקצב לה בחיקוק: נקצב לעבירה ־

 (1) עונש מיתה או מאסר עולם חובה - עונשו מאסר עשרים שנה:

 (2) מאסר עולם - עונשו מאסר עשר שנים:

ר כ ס י ה ר ב  ד

 היה מודע או שסעה לגבי מצב הדברים אשר מנע, מלכתחילה
 את ביצוע העבירה, כגון שימוש באמצעים בלתי מתאימים
 להשגת המסרה או אי קיום הנסיבות שבהגדרת העבירה(כלל
 דומה כלול כיום בסעיפים קטנים (ב) ד(ג) לסעיף 33 לחוק

 העונשין).

 ואולם חוסר האפשרות לבצע את העבירה מסיבות
 שבדין - ישלול את פליליות הנסיון: כל נסיון נגזר מעבירה
 הקיימת מכוח החוק, והוא צמח־ לה. אם העבירה מדומה,
 ואינה קיימת מבחינה נורמטיבית, אינו יכול להיות גם כל
 נסיון עניש לבצעה. מושגים נורמטיביים מדומים של אדם

 אינם יכולים לשמש בסיס לאחריות בפלילים.

 לסעיף 27

 סעיף 27 קובע מהי התגובה העונשית לנסיון. בגירםתו
 הראשונה, הסעיף מוסיף לנקום בגישת החוק הקיים לפיה יש
 מקום להפחתת האחריות הפלילית בשל נסיון לעבירה

 בהשוואה לאחריות על ביצועה המושלם.

 הכלל כי המנסה לעבור עבירה עונשו כדרר כלל מחצית
 העונש שנקצב לעבירה בחיקוק איננו שונה מן החוק הקיים
 (סעיף 32(4) לחוק העונשין). הוא האמור לגבי ההוראה
 המתייחסת לעבירה שעונשה מווח (סעיף 32(1) לחוק

 העונשין).

 אשר למאסר עולם חובה, החוק הקיים איננו מסדיר
 סוגיה זו באופן כללי, אלא קובע קביעה ספציפית אחת -
 התואמת את ההסדר האמור שבהצעה - דינו של המבצע נםיון
 לרצח הוא עשרים שנות מאסר (סעיף 305 לחוק העונשין).

 לפרק ה׳: סימן א׳
 לפעיף 25

 בסעיף קטן(א) מוגדר הנסיון, מבחינת יסודו העובדתי,
 בדרך השלילה. מעשה שהוא חוליה בשרשרת המעשים
 לקראת ביצוע העבידה ושאין כו משום הכנה בלבד וגם לא

 משום השלמת הביצוע, הוא הבסיון לביצועה.

 בנוסף ליסוד העובדתי נדרש כי העושה יפעל מתוך
 מסרה לבצע את העבירה עד תומה: מכאן שמבחינת היסוד
 הנפשי הנדרש לנסיון, הוא מותנה במחשבה פלילית, ואם
 העבירה היא תוצאתית, היא יהיה מותנה בכוונה לגרום
 לתוצאה המזיקה, שבה מותנית העבירה המושלמת. בעבירות
 שבהן נדרש יסוד נפשי מיוחד כגון: כוונה תחילה, מטרה או
 מניע, נדרש יסוד נפשי מיוחד זה גם בנסיון לעבור את

 העבידה.

 סעיף קטן (ב) בא להבהיר איזה הוא נסיון לעבירה
 נמשכת ולעבירת שרשרת, שאלה המתעוררת היות שסעיף
 קטן (א) מדבר בתנאי בי ״העבירה לא הושלמה״. הסעיף
 קובע כי הגבול בין מעשה נסיון לבין ביצוע עבירה נמשכת
 הוא בטרם ההשלמה התחילית של עבירה מסוג זה, ואילו
 לענין עבירת שרשרת קו הגבול הוא בטרם השלמת החוליה
 הראשונה שבשרשרת. (ראה לענין זה סעיף 56 המוצע).

 לסעיף 26
 סעיף 26 קובע כי חוסר האפשרות העובדתית לבצע את
 העבירה אינו שולל את פליליות הנסיון, ובלבד שהמנסה לא
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 (3< עונש מזערי - עונשו לא יפחת ממחצית העונש המזערי;

 (4) עונש חובה כלשהו - הוא יהיה עונש מרבי ומחציתו תהא עונש מזערי.

 נירפה ב׳

 למחוק את הסעיף כדי להשוות את העונש בשל נסיון לעונש בשל העבירה המושלמת.

 28. מי שניסה לעבור עבירה לא יישא באחריות פלילית לנםיון אם הוכיח שמחפץ נפשו בלבד פמיר עקב
ה ס י  ומתוך חרטה, חדל מהשלמת המעשה או תרם תרומה של ממש למניעת התוצאות שבהן מותנית ח

 השלמת העבירה: ואולם, אין באמור בדי לגרוע מאחריותו הפלילית בשל עבירה מושלמת אחרת
 שבמעשה.

 סימן בי: צדדים לעבירה

 29. (א) מבצע עבירה - לרבות מבצעה בצוותא או באמצעות אחר. מבצע

ר ב פ י ה ר ב  ד
 אבחנות עובשיות במקריות, אין מקום להבחין מבחינת

 העונש בין המנסה לבין מבצע העבירה המושלמת.

 לסעיף 28

 הוראת סעיף 28 היא בבחינת חידוש. יסודה בהשקפה
 לפיה המפנה הפנימי החזק, המביא אדם לידי הפסקת
 התנהגותו העבריינית, ראוי להתחשבות פנולוגית. המדובר
 בבעל תשובה בעיצומו של המעשה וטרם השלמתו. יש
 לעודדו עד כדי פטור מאחריות על הנסיון. חזקה על אדם כזה
 שלא ישוב עוד לםורו, ואין כל טעם לייסר אותו בייסורים
 נוספים.׳ אבל כל זאת בשני תנאים: אם המדובר בעבירה של
 תוצאה והמנסה השלים את האלמנט ההתנהגותי, מן הדין
 שיתרום תרומה של ממש למניעת התוצאה: ועל כל פנים,
 שבחלק מן העבירה שבוצע לא יהיה משום עבירה מושלמת

 אחרת.

 החוק הקיים שונה ולפיו אץ נפקות לעובדה בי פלוני
 חדל מרצונו מהשלמת ביצוע העבירה אלא לענין העונש -

 סעיף 33(ב) לחוק העונשין.

 לפרק ה׳: סימן כ׳

 בסימן ב׳ מוסדרות צורות השותפות לדבר עבירה, הן
 באורח ישיר, כחלק מהביצוע העיקרי, והן באורח עקיף
 לביצת העיקרי. המדובר הוא בעבירה אחת רבת משתתפים,
 שריבוי משתתפיה אינו אלמנט של העבירה: מקום שהעבי
 רה, מחייבת מטבע ברייתה את השתתפותם של יותר מאשר
 אדם אחד, עניין הוא להגדרת עבירה מיוחדת זו, ולא לחלק
 הכללי של ספר חוקים פלילי. דוגמאות של עבירה רבת
 משתתפים מטבע ברייתה הן, התקהלות בלתי חוקית, קשר
 פלילי, שוחד וכיוצא באלה. אנו דנים פה בעבירה שאפשר
 שתבוצע בידי יחיד, אלא שבמקרה המיוחד, בוצעה בידי

 רבים.

 לסעיף 29
 סעיף 29 מתייחס לביצוע העיקרי, אשר גם הוא נתון
 לריבוי משתתפים, כאשר נוטלים בו חלק, מכת תכנית

 ההצעה איננה מייחדת הסדר מיוחד לנסיון לעבירה
 שעונשה מאסר עולם ואף אינה משנה את סעיף 41 לחוק
 העונשין, הקובע כי מאסר עולם פירושו עשרים שנות מאסר,
 'דהיינו העונש בשל נסיו! לבצע עבירה שדינה מאסר עולם
 הוא על פי ההצעה עשר שנות מאסר. על פי חוק העונשין דינו
 של המנםד, לעבור עבירה שעונשה מאסר עולם - עשר שנות
 מאסר גם כן(סעיף 32(3) לחוק העונשין) אולם חוק העונשין
 מוציא מכלל זה את ו;נסיון לעבירת הריגה, שנקבע לו עונש
 של ארבע עשרה שנות מאסר(סעיף 32(2) לחוק העונשין).

 פסקה (3) מתייחסת לעונשו של המנסה לעבור עבירה
 שנקבע לה כחוק עוו:ש מזערי, סוגיה שהחוק הקיים שותק
 בה: וקובעת כי דינו של המנסה לא יפחת ממחצית העונש

 המזערי.

 פסקה(4) דנה אף היא במקרה שלגביו לא ייחד המחוקק
 עד כה הסדר - נסיון לעבור עבירה שעונשה עונש חובה
 כלשהו - דהיינו עונש מםויים. ועונש זה בלבד. על מנת
 לשמור על אופיה החמור של הוראת חוק הקובעת עונש חובה
 מחד, אך להפחית עונשו של המנסה לעבור עבירה מאידך,
 מוצע כי עונש החובה יהיה העונש המרבי לגבי המנסה ואילו

 מחציתו תהווה עונש מזערי לגביו.

 אולם, בחוק המצוי ישנו מספר גדול של עבירות
 שבהגדרתן הוכלל בצד העבירה המושלמת גם הנסיון לעבוד
 אותה וממילא הושווה העונש על הנםיון לעונש על העבירה
 המושלמת. מלבד זאח; ישנם גם פרקים בחוק העונשין שבהם
 נקבע במפורש כי דין הנםיון כדין העבירה המושלמת. נוסף
 לכך ישנם גם דברי וזקיקה אחרים בהם נקט המחוקק אותה

 גישה.

 לאוד מגמה זו, מוצעת גידםה שניה שבה מושווה דין
 הנסיון לדין הביצוע המושלם. הטעם לכך הוא, שהן מבחינת
 השיקול הגמולי - אשמתו המוסרית של המנסה - והן מבחינת
 השיקול של הרתעת הפרט - הסכנה שבעושה - אין המנסה
 ; בבדל מן המבצע שהמילים את זממו. המנסה בכשל חרף רצונו

 להשלים את העבירה, בשל גורמים שאינם תלויים בו(המנסה
 החדל מיוזמתו מתור חרטה ־ פטור מעונש) ואם אין תולים
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 (ב) המשתתפים בביצוע עבירה תוך עשיית מעשים לביצועה, הם מבצעים בצוותא, ואין
 נפקא מינה אם כל המעשים נעשו ביחד, או אם נעשו מקצתם בידי אחד ומקצתם בידי האחרים.

 (ג) מבצע באמצעות אתר הוא אדם שתרם לעשיית המעשה על ידי אדם אחר שעשאו ככלי
 בידיו, כשהאחר היה נתון במצב כגון אחד המצבים הבאים, כמשמעותם בחוק זה:

 (1) קטינות או אי שפיות הדעת;

 (2) העדר שליטה;

 (3) ללא מחשבה פלילית;

 (4) טעות במצב דברים: או

 (5) כורח או צידוק.

 (ד) לענין סעיף קטן (ג), אם העבירה מותנית בעושה מיוחד, יהיה אדם מבצע אותה
 עבירה גם כאשר הייחוד מתקיים באחר בלבד.

 משדל 30. המביא אחר לידי עשיית עבירה בדרישה, בהפצרה, בעידוד או בכל דרך שיש בה משום
 הפעלת לחץ, הוא משדל לדבר עבירה, ודינו כדין מבצע עבירה.

ר כ ס י ה ר ב  ד

 לסעיף 30

 בסעיף 30 מוגדר מקומו ותפקידו של המשדל לביצוע
 העבירה. הוא שותף עקיף לביצוע העבירה, מבחינת הצד
 המעשי שלה, אבל הוא נשאר שותף ראשי כמובן זה שהוא
 , תרם ליצירת היסוד הנפשי של העבירה אצל המבצע הישיר,
 ובכר נעשה גם הוא בעל תפקיד ראשי בהגשמתה: אשר ליסוד
 הנפשי הדרוש, מהותו נובעת מהאופי התכליתי של השידול-
 אין שידול אלא לעבירה הנעברת מתור מחשבה פלילית ואין

 שידול אלא מתוך מחשבה פלילית של המשדל.

 מבחינת היסוד העובדתי, אין כל הגבלה בדרכי הבאת
 המשדל לביצוע העבירה - ובלבד שניתן לדאות בו כמי

 שהביא אחר לביצועה.

 תנאי אובייקטיבי נוסף הוא שהמשודל אמנם ניגש
 לביצוע המירה אליה שודל - תנאי הטמון במלות הפתיחה
 של הסעיף: ״המביא אחר לידי ביצוע...״ תנאי זה בא על
 סיפוקו אף בתחילת ביצוע העבירה, כשהמשודל לא הספיק או

 לא הצליח להשלים את העבירה.

 מתבקשת תחימה ברורה בין שידול ובין ״ביצוע
 באמצעות אחר״. השידול מניח משודל האחראי בפלילים
 והמודע למשמעות הפלילית של המעשה שלעשייתו משדלים
 אותו. אולם, אין זה הכרחי שהמשודל יהיה מודע גם לכר
 שהוא מובא על ידי מישהו אחר לביצוע העבירה. המשדל יכול
 לעשות מלאכתו בדרך מוסווית ובערמה, כך שהמשודל לא
 ירגיש שלמעשה שותלים בו את הרעיון ומביאים אותו לידי
 החלטה לבצע את העבירה, אשר אביה הרוחני הוא המשדל.
 במלים אחרות, די בכך אם הקומוניקציה הנפשית בין המשדל

 למשודל היא חדיססרית כלבד, מן הראשון אל השני.

 משותפת, יותר מאשר אדם אחד. במקרה זה אין נפקא מינה
 אם כל אחד עשה מעשה אשר כשלעצמו איבו ממצה את
 העבירה. העיקר הוא, שחלקו של כל משתתף כזה הוא חיוני
 להגשמת התכנית המשותפת ומעשהו, כשלעצמו, איננו
 בבתינת הכנה בלבד לביצוע העבירה. שילוב תרומתו של כל
 אחד ואחד מצמיח את הביצוע הישיר של העבידה• והופך כל
 אחד לסוכנו של זולתו כמבצע בצוותא של העבירה, כאילו
 ביצעה כיתיד. עם זאת , אין העבירה חדלה להיות עבירה
 אחת, למרות שכלאחד מן המשתתפים נושא במלוא האחריות
 עליה כאילו היה מבצע יחיד, ללא כל ״חלוקה״ של מידת

 העונש.
 סעיף קטן(א) סיפה וסעיף קטן(ג) מבהירים כי בגדר
 מבצע עיקרי, כלול לא רק המבצע בצוותא אלא גם המבצע
 העקיף באמצעות אחר: דהיינו באמצעות אדם המשמש ככלי
 בידיו במצבים כגון אלה המנויים בפסקאות(1) עד(5< לסעיף
 קטן (ג). יסודו של כלל זה מצוי כיום בסעיף 27 לחוק

 העונשין.
 סעיף קטן(ד) מתייחם למקרה של ביצוע באמצעדת אחר
 של עבירה מותנית בעושה מיוחד. המבצע באמצעות אחר
 נחשב למבצע עיקרי של העבירה וחייבות להתקיים בו
 התכונות הכלליות של עושה העבירה (גיל ושפיות דעת).
 לפיכך, מובהר כאן כי אין צריכים להתקיים בו הנתונים
 המיוחדים של עושה העבירה, ודי בכך שהם מתקיימים
 כמבצע הפיזי. כך, למשל, אס אדם שאינו נשוי, גורם לכך
 שאדם נשוי יבצע בתום לב מעשה שמתקיימים בו הפרטים
 העובדתיים של עבירת ריבוי נישואין(מטעה אותו לחשוב
 שאשתו הקודמת נפטרה), אץ כל מקום לפטור אותו מאחריות
 משום שהוא עצמו אינו נשוי. מובן שבאשר הנתון המיוחד
 מתקיים במבצע באמצעות אחר(הוא עובד הציבור), אין היא

 צריכה להתקיים גם בעושה הפיזי.
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 31. מי אשר, לפ:י עשיית העבירה או בשעת עשייתה, עשה מעשה שהיה בו כדי לאפשר את מסייע
 הביצוע, להקל עליו או לאבטח אותו, או למנוע את תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה, או

 כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת תנאים לשם עשיית העבירה, הוא מסייע.

 32. הסיוע לעבור עבירה, עונשו - מחצית העונש שנקצב בחיקוק בשל ביצועה העיקרי: נקצב עונש על ••דד
 לו -

 (1) עונש מיתה או מאסר עולם חובה - עונשו מאםר עשרים שנה:

 (2) מאסר עולם - עונשו מאסר עשר. שנים:

 (3) עונש מזערי - עונשו לא יפחת ממחצית העונש המזערי:

 (4) עונש חובה כלשהו - הוא יהיה עונש מרבי ומחציתו תהא עונש מזערי.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 בהתחשב בכד שהסיוע הוא צורת שותפות משנית בלבד ולא
 רק עקיפה.

 הסיפה לסעיף המוצע נועד להבהיר כי הסיוע יכול
 להתבצע בכל דרך שהיא וכי הדרכים המפורטות כרישה אינן
 אלא דוגמאות בלבד. אולם יש להדגיש כי ענינו של הסעיף
 בסיוע לביצוע העבירה בלבד, והוא איננו מתייחס לסיוע
 להימלטות מעונש, ללא כל קשר עם ביצוע העבירה! מעשה
 המהווה עבירה פלילית שונה ונפרדת (סעיף 266 לחוק

 העונשין ״סיוע לאחד מעשה״).

 היסוד הנפשי הנדרש לסיוע הוא מודעות המסייע לטיב
 תרומתו לביצוע העבירה, וזאת לאו דווקא תוך מטרה לסייע
 לביצועה, כנדרש לפי החוק הקיים (סעיפים קטנים (2) ו־(4)

 לסעיף 26 לחוק העונשין).

 לסעיף 32
 העמדת עונשו של המסייע על מחצית העונש הקבוע
 לביצועה העיקרי של העבירה, או במקרים מסויימים המנויים
 בסעיף - על עונש אחר, הפחות אף הוא בחומרתו מן העונש
 הקבוע לביצוע העיקרי של העבידה, מהווה שינוי החוק
 הקיים(סעיף 26 לחוק העונשין) לפיו עונשו של המסייע זהה

 לעונשו של המבצע העיקרי.

 בתי המשפט נוהגים אמנם גם כיום להתחשב, לענץ
 קביעת עונשו של שותף לדבר עבירה, בחלקו היחסי
 בביצועה, במסגרת סמכותם הכללית לקבוע את העונש
 הקונקרטי לפי נסיבות הענין! אולם, אם אכן יש מקום
 להתחשב בנסיבה זו, שהסיוע היא צורת שותפות גם עקיפה
 וגם משנית, מוסב שישתקף הדבר בחוק החרות. זאת, בהבדל
 מענישת הביצוע העיקרי, שהוא בעל אופי ראשי וישיר,
 וענישת השידול שהוא י אמנם כעל אופי עקיף אך כאמור

 תרומתו לביצוע העבירה היא גם כן ראשית ומכרעת.

 הבחנה דומה ניתן למצוא בקודקסים פליליים אחרים
 כגון: יוון, שוויץ ואיסלנד.

 הוראת סעיף 10; אינה מחייבת שהמשודל יהיה נקי
 לגמרי מכל מחשבה רעה עד לתחילת השפעת השידול עליו.
 ניתן להביא אדם לידי ביצוע עבירה גם כאשר מעשה השידול
 היה מה שהיטה את הכף בקבלת ההחלטה על ידי המשודל

 לגשת לביצוע העבירה.

 אף כי השידול הוא בעל אופי עקיף, הרי דינו של המשדל
 כדין מבצע העבירה ועונשו זהה, מאחר שתרומתו לביצוע
 העבירה היא גם כן ראשית ומכרעת: בלעדי השידול, לא היה
 ביצוע, לפחות לא בזמן ובנסיבות שבהן הוא התרחש
 והשידול הוליד לא רק עבירה אלא גם עבריין. זהו גם הדין

 הקיים (סעיף 26(3) לחוק העונשין).

 לסעיף 31
 הסעיף הוא בבחינת חידוש לעומת המצב הקיים הן
 מבחינת היסוד העובדתי הנדרש לסיוע לדבר עבירה והן

 מבחינת היסוד הנפשי הנדרש להתהוותו:

 מוצע לאפיין את הסיוע באורח אובייקטיבי - דהיינו
 מעשה שלא היה בו משום תרומה בפועל לביצוע העבירה לא
 יבוא בגדר סיוע ולא יהיה עניש. זאת, בניגוד ללשון החוק
 הקיים שאין בה איפיזן אובייקטיבי מפורש של מעשה הסיוע
 (סעיף 26(2) לחוק העונשין). כמו כן,מותנה הסיוע בביצוע

 עיקרי או לפחות בתחילת ביצוע של העבירה.

 יחד עם זאת, ראוי להזכיר כי גם הבטחה, לפני המעשה
 או בשעתו, לסייע, אשר המבצע הסתמך עליה, היא בגדר
 סיוע, אף כאשר המבטיח לא עמד בדיבורו. בקיצור, כל
 תרומה עקיפה, לעשיית העבירה, אם המבצע הסתמך עליה או
 הסתייע בה, היא בגור סיוע. וסיוע כזה, עשוי להתבטא גם
 בפעולות שעיתויין לאחר ביצוע העבירה, כגון: פעולה של
 מילוט העבריין או הובלת שלל העבירה ובלבד שהובטחה

 לפני שהעבירה הועלמה.

 דוגמאות לגישה דומה למוצע ניתן למצוא בקודקסים
 פליליים שונים כגון: יוון, איסלנד, רומניה ושוויצריה. מכאן
 שהנסיון לםיוע אינו עניש וזו היא ההשקפה המקובלת
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 33. הנסיון לשדל אדם לבצע עבירה, עונשו - רבע העונש שנקצב לביצועה העיקרי, דאזלם אם
 נקצב לה -

 (1) עונש מיתה או מאסר עולם חובה - עונשו מאסר עשר שנים:

 (2) מאסר עולם - עונשו מאסר חמש שנים!

 (3) עונש מזערי - עונשו לא יפחת מרבע העונש המזערי:

 (4) עונש חובה כלשהו - הוא יהיה עונש מרבי ורבע תקופתו תהא עונש מזערי.

 34. (א) משדל או מסייע לא יישאו באחריות פלילית לשידול או לסיוע, או לנסיון לשידול, אם
 מנעו את עשיית העבירה או את השלמתה, או אם הודיעו בעוד מועד לרשויות על העבירה, לשם
 מניעת עשייתה או השלמתה: ואולם, אין באמור כדי לגרוע מאחריות^פלילית לעבירה מושלמת

 אחרת שבמעשה.

 (ב) ״רשויות״ לעניו סעיף זה - משטרת ישראל, גוף אחר המוסמך על פי דין למנוע את
 עשיית העבירה או את השלמתה, או בהעדר אפשרות לפנות לרשויות האמורות - מי שהיה בידו

 למנוע את עשיית העבירה או את השלמתה.

 35. עבר מבצע, אגב עשיית העבירה עבירה שונה ממנה או נוספת לה, כאשר בנסיבות הענין,
 אדם מן היישוב יכול היה להיות מודע לאפשרות עשייתה:

 (1) יישאו באחריות לה גם המבצעים בצוותא הנותרים:

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

 נםיון לשידול

 פטור עקב
 חרטה

 עבירה שונה
 או נוספת

 לסעיף 34
 ביסוד הסעיף המגמה לעודד חזרה מעבירה. מגמה
 כאמור קיימת אף בחוק הקיים בכל הנוגע למשדל(סעיף 30
 לחוק העונשין) אך אינה קיימת לגבי המסייע. נראה בי אין
 סיבה להפלות לענין זה בין משדל לבין מסייע. על מנת להסיר
 ספק מתייחם הפטור מפורשות גס לנסיון לשידול. הפטור
 מותנה במניעת ביצוע העבירה או השלמתה או בהודעה
 מבעוד מועד לרשויות על העבירה לשם מניעת עשייתה או
 השלמתה. כל זאת מבלי לגרוע מאחריות המשדל, המסייע או
 המנסה לשדל, לתרומתם למעשה שנעשה, אם מעשה זה

 מהווה עבירה מושלמת אחרת.

 לסעיף 35
 הוראות הקובעות אחריות שותפים לעבירה שונה או
 נוספת, שבוצעה בידי מבצע אחד אגב עשיית העבירה,
 קיימות גם בחוק הקייס (סעיפים 28 ו־29 לחוק העונשין):
 אולם הוראות סעיף 35 המוצע שונות מן הדין הקיים בעיקר
 באלה: הםעיף מרחיב לעומת הדין הקיים בכף שהוא מחיל
 אחריות לביצוע עבירה שונה או נוספת גם על מסייע שלא
 היה נוכח בשעת העבידה. אולם מגביל את אחריותו של
 מסייע, בין שהיה נוכח ובין שלא היה נוכח בשעת העבירה:
 ואת אחריותו של משדל, לעבירה של רשלנות, אם קיימת

 עבירה כזו באותו יסוד עובדתי.

י ר ב  ד

 לסעיף 33
 עצם היותו של נסיון לשידול עניש, איננו בבחינת
 חידוש - הוא מעוגן כיום בסעיף 34 לחוק העונשין: זהו ביטוי
 נוסף של היות השידול עצמו צורת שותפות ראשית. מאידר,
 לענין עונשו של המנסה לשדל, שונה ההצעה מן הדין הקיים
 בכד שהיא מעמידה אותו רק על רבע העונש הקבוע לביצוע
 העבירה, במקום מחציתו (גם אם מדובר בעונש חובה).
 לעבירות שעונשן מוות או עונש מאסר עולם חובה - קובע
 הסעיף עונש של עשר שנות מאסר ובכר מוקל עונשו של
 המנסה לשדל לעבירה שעונשה מוות, ולעבירות רצח והריגה
 שדינם לפי החוק כיום עשרים וארבע עשרה שנות מאסר,
 כמפורט לעיל לענין סעיף 27 המוצע, בגירםתו הראשונה.

 התיקון האמור יסודו בהשקפה לפיה אין להתייחס
 באותה דרגה של חומרה לנסיון לשידול ולנסיון לבצע
 עבירה. הנםיון לשדל מאופיין על יד העדר כל תחילת ביצוע
 מטעם המשודל, כאשד הכל עדיין נתון להחלטתו ולעתים אף
 כאשר לא נוצר מגע עמו והוא אף לא יודע על ה״נסיון״. לא
 כן חומרת הנסיון לבצע עבירה, כאשר לא רק שקיימת תחילת
 ביצוע של העבידה גופא, אלא כל הרכיב ההתנהגותי
 שבעבירה עשוי להיות מושלם. כן יש להתחשב בכך שהנסיון
 לסייע כלל אינו עניש וכי בפועל נדירות ההעמדות לדין על
 נםיון לשדל ויש בכר ביטוי למשקל האנטי־חברתי המועט

 יחסית של מעשה כזה.

 132 הצעות חוק 2098, א׳ בשבט התשנ״ב, 6.1.1992



 36. נתון אישי שנפקותו מכוח חיקוק להחמיר בעונש, להקל בו, לשנותו בדרך אחרת, או נתונים אישיים
 ותוצאיהם למנעו, תהיה הנפקות לגבי אותו צד בלבד, שבו הוא מתקיים.

 37. תרמו שניים או יותר, מתוך רשלנות, לעבירת רשלנות - כל אחד מהם הוא מבצע העבירה. עבירת רשלנוינ
 רבת מבצעים

 סייג לנסיין,
 לשידול ולסיוע

 סימן ג׳: הוראות משותפות

 38. הנסיון, השידול, הנסיון לשידול או הסיוע, לעבירה שהיא חטא אינם ענישים.

 39. מלבד אם נאמר בחיקוק או משתמע ממנו אחרת, כל דין החל על הביצוע העיקרי של תחולת דין
ה י י ב ע ז  העבירה המושלמת חל גם על נסיו!, שידול, נסיון לשידול או סיוע, לאותה עבירה. ד

ר ב ם י ה ר ב  ד

 לסעיף 39

 בסעיף 39 נקבע כלל משותף אחד לכל הצורות שפורטו
 בפרק ״עבירות נגזרות״: בהעדר הוראה מפורשת או משפד
 עות סותרת, כל דין, שחל על הביצוע העיקרי והמושלם של
 העבירה, חל גם על הצורות הנגזרות מסנה. לכלל זה יש
 משמעות לענין חנינה כללית, לענין סמכות שפיטה, הסגרה,
 התיישנות, השלכת ביצוע עבירה נוספת בתקופת התנאי של
 מאסר מותנה, וכיוצא באלה: זהו גם הכלל לעניו פסלויות
 שונות, ותחולת דיני העונשין לפי מקום ביצוע העבירה.
 לכלל זה יש איפוא משמעות כל אימת שהמחוקק משחמש

 במונח ״עבירה״ ללא כל הבחנה.

 לפרק ו׳

 פרק ד דן באותם מצבים יוצאי חפן היוצרים סייגים
 לאחריות פלילית על אף שבמצב רגיל היה המעשה מצמיח
 עבירה. לאחר שנקבע בפרקים א׳-ג׳ הבסיס הנורמטיבי של
 העבירה, ובפרקים ד׳-ה׳ נקבעו התנאים שבהם מותנית
 התהוותה על כל צורותיה, בא פרק ו׳ ומגדיר את התנאים
 שבהם נשללת פליליותה: או, במלים אחרות, את התנאים

 השליליים לעומת החיוביים להתהוות העבירה.

 העקרון מאחורי כל הסייגים לאחריות פלילית הוא,
 שדיני העונשין יכולים וחייבים להתערב בחיי האדם רק
 במידה שהם יכולים להיות גורם משפיע על דרכי התנהגותו:
 באותם המצבים שבהם אין סיכוי להשפעה כאמור, התערבה
 תם של דיני נפשות תגרום רק ליצירת עבריינים ולא תתרום

 למניעת עבריינות.

 בנוסף לכך, יש גם מצבים שבהם מעשה פלוני אפשר
 שיהיה אף רצוי מבחינת המאזן הכללי של האינטרס הציבורי.
 למשל, מי שמתגונן מפני תקיפה מקיים שני אינטרסים
 חיוביים - האינטרס הלגיטימי שלו שלא להיפגע והאינטרס
 הציבורי שכל אדם אלים יידע שגם הנתקף רשאי למנוע
 מעצמו פורענות. מכל מקום העקרון הוא, שדין פלילי לא יוחל

 כשנבצר ממנו למלא את תפקידו.

 ככלל, חוזרת ההצעה על הסייגים לאחריות הפלילית
 הכלולים בפרק ג׳ לחוק העונשין. אולם היא אינה כוללת

 הדין הקיים מאידן•, מטיל על המשדל והמסייע הנוכח אח
 מלוא האחריות לעבירה השונה או הנוספח שבוצעה בפועל,

 ואינו מבחין בינם לבין שותפים בצוותא לענין זה.

 האבחנה המוצעת מבוססת על הדעה כי המבצעים
 בצוותא, הפועלים כגוף אחד, צריכים כולם לתת את הדין על
 מה שמבצע כל אחד מתם אגב מימוש מזימתם המקורית! מה
 גם שההנחה היא שהיווה מודעות בכח לגבי העבירה הנוספת
 או השונה. ואולם המשדל והמסייע הם שותפים עקיפים ולכן
 ראוי שיתנו את הדין דק על עבירה של רשלנות בהתאם
 לעמדתם הנפשית כלפי סטיית המבצע העיקרי מן המזימה

 המקורית.

 לסעיף 36
 מתבקשת קכיעו:, שאינה מצויה בחוק הקיים, של
 השלכת נתון אישי על האחריות הפלילית, כאשר העבירה
 היא רבת משתתפים. זאת, כדי למנוע פרשנויות שאינן
 רצויות של נפקות נתון׳ כאמור לגבי הצדדים שבהם הוא אינו
 מתקיים. למשל, כשהמועדות היא נסיבה אשר מחמירה את
 העונש, נפקות זו תהיה דק לגבי הצד שבו היא מתקיימת! זאת
 בהבדל, למשל, ממעמדו של הממית כבן הקורבן לצדכי
 עבירת הרצח, משום שמעמד זה, כנתון הנמנה על מבנה
 העבידה, הוא נתון ענייני, ומשליך על אחריותם של שאר
 השותפים, כמובן במידה שהיו מודעים ליחס קרבה זה בין

 המבצע לבין קורבנו.

 לסעיף 37
 הסעיף נועד למקו־ים שכיחים יחסית בהם תרמו שניים
 או יותר מתוף רשלנות לאותו אירוע עברייני ותכלית הכללתו
 של הסעיף היא להסיר דיונים׳ מיותרים לגבי מעמדו של כל

 אחד מן התורמים.

 לסעיף 38
 סעיף זה איננו משנה מן הדין הקיים (סעיפים 25 ו־31
 לחוק העונשין) תוך התמדה בחפיסה שלפיה אין לראות
 בחומרה יתרה את הנםיון, השידול, הנסיון לשידול והסיוע,

 כשהתנהגויות אלה מתייחסות לעבירה מסוג חטא.
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 פרר, ו׳: הסייגים לאחריות פלילית

 סימן א׳: הוראות כלליות

ק 40• אין סייג לאחריות פלילית אלא במקרים ובתנאים הקבועים בחיקוק. ו י ח פ ם ל י ג י י  ס

ה 41, מלבד אם נאמר בחיקוק אחרת, חזקה על מעשה שנעשה בתנאים שאין בהם סייג לאחריות ח כ ו ה ל ה ט  נ

 פלילית: אולם משהתעורר ספק סביר שמא קייס סייג כאמור, על התביעה להסיר את הספק.

 .סימן ב׳: סייגים לפליליות המעשה

 העדר שליטה 42. לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה ולא היה בידו לבחור בין עשייתו
 לאי־עשייתו, כמו מעשה שנעשה עקב כפייה גופנית שהעושה לא יכול להתגבר עליה, תוך תגובה
 רפלקטורית או עוויתית, בשעת שינה, במצב של היפנוזה או בכל מצב אחר שבו לא היתה לאדם

 שליטה על תנועותיו הגופניות.

ר ב ס r 

 סעיפים אלה פורשו בפסיקת בית המשפט העליון
 במטילים על הנאשם מידת הוכחה של ״עמידה במאזן
 ההסתברויות״, ולא די לו לנאשם, לענין סייגים אלה, ביצירת
 ספק סביר בקיום תנאיהם. מאיד!־, סעיף 41 המוצע יסודו
 בהנחה לפיה חזקת החפות חולשת על כלל דיני העונשין,
 ולפיכד החריג הפסיקתי באשר למידת ההוכחה הנדרשת מן

 הנאשם לענין הסייגים האמורים אין לו על מה לסמוך.

 לסעיף 42

 העדר שליטה משמעותו מצב בו אדם נתון בחוסר
 אפשרות פיזית לבחור בין עשיית המעשה ובין אי עשייתו.
 במצב זה אדם פועל כאוטומט המופעל בידי כח חיצוני(כגון:
 כוחו העדיף של אדם אחר) או בידי כח פנימי בלתי נשלט

 (כגון: עווית התוקפת את גופו).

 מוצע שינוי טרמינולוגי - במקום ״העדר רצייה״ שהוא
 הביטוי הנהוג כיום בפסיקה ובספרות בביטוי ״העדר שלי
 טה״. הביטוי העדר רצייה גרם וגורס לאי הבנות לא מעטות,
 שכן למצב הנתון אין כל שייכות ליחס הרצוני האפשרי של
 האדם לתוצאות פלוניות של התנהגותו, או אף להתנהגות
 עצמה מבחינת טיבה או נסיבותיה (לפי היותם ידועים או
 בלתי ידועים לאדם) - בקיצור, המדובר בחוסר אפשרות
 בחירה פיזית גרידא, בין אם האדם פעל בהכרת הדברים ובין
 אם לאו. לאמיתו של דבר גם בגוף הסעיף עצמו מדובר במצב
 ״שלא היתה לאדם שליטה על תנועותיו הגופניות״ ולא

 ב״העדר רצייה״.

 הבהרה עקרונית זו באה ללמד על כלליות הסייג של
 העדר שליטה, ללא הבחנה ואיבתונים הכרוכים בצורת הרכיב
 ההתנהגותי של העבירה או בסוג היסוד הנפשי, שבו היא
 מותנית. ואמנם, אין בהוראת סעיף 43 כל הגבלה או התניות

 כאלה.

 לסיכום ובלשון החיוב, דרישת ״השליטה״ במובן זה של
 אפשרות בחירה בין עשיית מעשה העבירה לבין אי עשייתו,

י ר ב  ד
 הוראות מקבילות להוראות סעיפים 14 וי23 לחוק העונשין,
 שענינן בתביעת זבות בתום לב ובהגנה על רשות שופטת.
 הוראות אלה ארכאיות, ואין להן מקום בספר חוקים מודרני.
 מבחינה מהותית, נכללים המקרים הראויים מתוכם, בסייג

 הטעות במצב הדברים ובםייג הצידוק.

 לסעיף 40
 מצב הסייגים במשפט הפלילי המודרני, בהבדל מימים
 עברו, הגיע לשלב של בשלות וגיבוש הדומה לזה של
 האיסורים הפליליים: מוצע על כן שלא לאפשר פיתוח סייגים
 על ידי ההלכה הפסוקה. סעיף 40 מבטא את ההכרה במצב זה.

 הקביעה שאין סייגים אלא לפי חוק מעניקה לאיסורים
 הפליליים מידה של ודאות ומוחלטות היאה להם.

 לסעיף 41
 סעיף 41 מסדיר במפורש את שאלת נטל ההוכחה לענץ
 הסייגים לאחריות פלילית. ההסדר הוא פועל יוצא של שני
 כללים גדולים בדיני הראיות: האחד, הטוען לחריג - עליו
 הראיה: והשני, כל ספק בפלילים - הנאשם יהנה ממנו.
 פירושו של דבר: אדם עומד בחזקת חף מפשע כל עוד לא

 הוכחה אשמתו מעבר לכל ספק סביר והטוען שאדם עבר •
 עבירה, טוען לחריג מן החזקה הכללית ועליו הראיה.

 המציאות האובייקטיבית היא, שעבריינים מבצעים את
 עבירותיהם בדרך כלל במצב שאין בו כדי לשלול את פליליות
 המעשה. מכאן, שביצוע מעשה במצב שיש בו כדי לשלול את
 פליליותו, הוא. בבחינת חריג, וחריג זה טעון הוכחה. אולם,
 משבאה הוכחה שיש בה כדי לעורר ספק סביר בקיומם של
 תנאי סייג לאחריות פלילית, תיסתר החזקה של חפות מפשע
.In Dubio Pro Reo - רק תוך הסרת הספק האמור, שכן 

 הכלל האמור מהווה שינוי מן הדין הקיים, ככל שהמדו־
 בר במידת ההוכחה הנדרשת מן הנאשם באשר לסייגים

 הקבועים בסעיפים 19 ו־22 לחוק העונשין.
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 43. לא יישא אדס באחריות פלילית בשל מעשה שעשה בטרם מלאו לו שתים עשרה שנים. קטינות

 44. לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת המעשה, בשל מחלה שפגעה אי שפיות הדעת
 ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי, היה חסר יכולת של ממש -

 (1) להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו; או

 (2) להימנע מעשיית המעשה.

 45. (א) לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה במצב של שכרות שנגרמה שלא שכרות
 מרצונו או שלא מדעתו.

 (ב) עשה אדם מעשה במצב של שכרות והוא גרם למצב זה מרצון ומדעת, רואים אוחו
 כמי שעשה את המעשה במחשבה פלילית אם העבירה היא של התנהגות, או באדישות אם העכירה .

 מותנית גם בתוצאה. .

ר ב ס י ה ר ב  ד

 למעשה,- באותה מידה ומאותה סיבה תיראה הענישה פסולה
 גם בעיני הציבור. המונח ״ממש״ שבצירוף המלים ״היה חסר
 יכולת של ממש״, נועד להדגיש, כי הסימפטומים חייבים
 להיות חד משמעיים, להבדיל מסימפסומים פחות החלטיים.
 רק במקרה זה מוצדק הסייג המלא לאחריות פלילית. כאשר
 האדם הבין במידה. כלשהי, חרף מגבלתו, את אשר עשה או
 את הפסול שבמעשהו, או שעדיין יכול היה להימנע מעשיית
 המעשה למרות הדחף הפנימי שדחף אותו לביצועו, הוא

 אחראי בפלילים על מעשיו.

 לענין סייג אי שפיות הדעת או הליקוי השכלי, ההצעה
 מבטאת את האמור בסעיף 19 לחוק העונשין בתוספת
 הרחבתו על ידי הפסיקה לענין הדחף הפנימי החולני הבלתי

 נשלט.

 לסעיף 45

 אין השכרות סייג לאחריות פלילית אלא אם כן נגרמה
 לאדם שלא מרצונו או שלא מדעתו. אם נכנס למצב השכרות
 מרצון ומדעת, חזקה עליו כי היה מודע, עובר להשתכרות
 ובשעתה, לכל מה ששיכור עשוי לחולל, כאשר הוא מאבד
 כליל את הביקורת השכלית והרצונית על מעשיו, והיה אדיש
 לכל התפתחות שעלולה לצמוח עקב שכרותו. חזקה זו היא
 משפטית מוחלטת, בך שאין עוד מקום להוכחת מודעתו של
 העושה לגבי הנולד. יש לראותו כמי שעשה את המעשה

 בצורה החמורה של פזיזות - היא האדישות.

- Versanti in Re Hiicita... זהו יישום של הדוקטרינה 
 המכנים עצמו בהתנהגות פסולה למצב שבו הוא נעשה חשוף
 לעשיית מעשים אסורים, מיייחסיס לו בל עבירה שבמעשים

 אלה.

 בסעיף קטן(ג) מוסדר מצב עובדתי חמור מזה; והוא,
 כאשר נכנם אדם למצב של שכרות במטרה לבצע את
 העבירה. במקרה כזה, אם העבירה מותנית בתוצאה, רואים
 את העושה כמי שעבר את העבירה מתוך כוונה. (הסעיף נוקט
 את המונח ״עבירה של התנהגות״ המוגדר בסעיף 56

 המוצע).

 היא דרישה כללית ופרלימינרית כדי שאותו מעשה יצמיח
 עבירה פלילית וכמובן אחריות לה.

 בסעיף מפורטים מספר מצבים בהם אדם נתון בהעדר
 שליטה ולפיכך איננו אחראי בפלילים למעשיו באותה עת ויש
 להדגיש כי אין המדוב י־ ברשימה סגורה, אלא בהדגמה בלבד.

 סייג העדר השליטה פותח בפסיקת בית המשפט העליון
 בעיקר בהסתמך על סעיף 15(א) לחוק העונשין.

 לסעיף 43
 בענין סייג זה לאחריות בפלילים אין ההצעה משנה את

 המצב הקיים (סעיף 13 לחוק העונשין).
 מתחת לגיל שחים עשרה יש לראות את הקטין כמי
 שאינו מסוגל עדיין לתפוס את המשמעות האנטי־חברתית של
 העבירה, ולעתים אן׳ לא אח מלוא המשמעות הפיזית של

 התנהגותו. ״ • •

 יחד עם זאת כשנקבעה אחריותו הפלילית של העבריין
 הצעיר, מותאמות דרכי הטיפול בו - הן מהבחינה הדיונית והן

 מהבחינה המהותית - לגילו הרך

 לסעיף 44
 סייג זה עיקרו בהנחה לפיה, משעשה אדם מעשה בשעה
 שמחמת מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי,
 היה חסר יכולת של ממש להבין את טיבו הפיזי של המעשה או
 את הפסול הטבוע בו, מבחינת דרישותיה וציפיותיה של
 החברה, או היה חסו־ יכולת של ממש להתמודד עם עצמו,
 ולבחור בין ההתנהגות האסורה ובין ההימנעות ממנה: למרות
 שהוא מודע למשמעות השלילית של מה שהוא עומד לעשות -
 דחף פנימי חולני בלתי נשלט הפעיל אותו. וכל אלה, כאמור,
 רק כאשר הסיבה ׳להן היתה במחלה או בליקר שפגעו

 במערכת התפקוד ההכרתי או הרצוני של העושה.

 במקרים אלה כל ענישה של העושה היא אבסורדית י
 לגביו, שכן לעולם לא תשפיע עליו, ולאמיתו של דבר תגלם
 הענישה תגובה בלחי הולמת כלל, למחלה או לליקוי, ולא
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 (ג) גרם אדם למצב השכרות כדי לעבור בו את העבירה, רואים אותו כמי שעבר אותה
 במחשבה פלילית אם היא עבירה של התנהגות, או בכוונה אם היא מותנית גם בתוצאה.

 (ד) בסעיף זה, ״מצב של שכרות״ - מצב שבו נמצא אדם בהשפעת חומר אלכוהולי, סם
 נרקוטי או גורם מסמם אחר, ועקב כך הוא היה חסר יכולת של ממש, בשעת המעשה, להבין את

 אשר עשה או את הפסול שבמעשהו, או להמנע מעשיית המעשה.

 (ה) סעיפים קטנים (א), (ב) ו־(ג) חלים גם על מי שלא היה חסר יכולת כאמור בסעיף
 קטן (ד), אך עקב שכרות חלקית לא היה מודע, בשעת מעשה, לפרט מפרטי העבירה.

 הגנה עצמית 46. לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה כדי להדוף תקיפה שלא כדין שנשקפה

 ממנה סכנת פגיעה מיידית בחיו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו, ואולם אין אדם
 פועל תוך הגנה עצמית מקום שבהתנהגותו הפסולה הביא לתקיפה תוך שהוא צופה מראש את

 אפשרות התפתחות הדברים.

 צורך 47. לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו,

 גופו או רכושו, שלו או של זולתו, מסכנת פגיעה חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת
 המעשה, ולא היתה לו דרך אחרת אלא לעשותו.

 בורח 48. לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שנצטווה לעשותו תוך איום שנשקפה ממנו סכנה

 של פגיעה חמורה ומיידית בחייו, בחירותו, בגופו או ברכושו, שלו או של זולתו.

 התקיפה, כגון: המאיים באופן שיש ממנו סכנת פגיעה מיידית
 במאוים(למשל באמצעות אקדח טעון), והתוקף רכוש ולא רק

 אדם.
 הסעיף מבהיר מפורשות כי אין אדם פועל תוך הגנה
 עצמית מקום שהביא להתמודדות עם המתנקש בהתנהגות
 פסולה תוך שהוא צופה מראש את אפשרות התפתחות
 הדברים. מקרה כזה, שונה לחלוטי! מזה שבו אדם פועל מתוך

 אילוץ להתגונן או להג!, שנכפה עליו במפתיע.

 לסעיף 47
 המצב שבו נתון אדם הפועל מתוך ״צורך׳, הוא מצב
 שבו הסכנה הנשקפת לו היא תוצאה של צירוף נסיבות, ולא
 של מעשה תקיפה שלא כדין! והצלת האינטרס הנתון בסכנה
 נעשית על חשבון אינטרס לגיטימי של מישהו אחר, ולא על
 חשבונו של תוקף בעל אינטרס בלתי לגיטימי לפגוע. משום
 כך לשם החלת סייג ה״צורך׳.נדרשת סכנת פגיעה חמורה
 לאינטרס המוגן, בניגוד לסייג ״הגנה פרטית״ שדי בסכנת
 פגיעה כלשהי לאינטרס המוגן כדי ליהנות ממנו. הבחנה זו
 נעוצה בהקפדה שראוי לנהוג עם הפגיעה באינטרס לגיטימי

 של הזולת לעומת פגיעה באינטרס זדוני של תוקף.

 לענין הגנת הצורר כמו לענין ההגנה העצמית, ומאותו
 טעם, הוסרו ההגבלות על זכות ההתערבות לשם הצלת הזולת

 או רכושו.

 לסעיף 48

 סעיף זה דן במצב שבו אדם נצטווה להתנהג בדרך
 מסויימת באיום שנשקפת ממנו סכנה של פגיעה חמורה

י ר ב  ד

 סעיף קטן(ה) מחיל את הכללים המתייחסים לשכרות
 מלאה, גם על שכרות חלקית, שבעטייה אדם לא היה מודע

 לפרט מפרטי העבירה.

 לסעיף 46
 הסייגים של ״הגנה עצמית״ ו״צורד׳, נידונים בהצעה
 בנפרד, בעוד שהיום הם מוסדרים בנשימה אחת, בסעיף 22

 לחוק הקיים, תחת השם ״צורר״.

 למרות המשותף קיים שוני ביניהם, והוא נובע מכד
 ש״הגנה עצמית׳׳ באה לשלול את פליליות המעשה כאשר
 ניצבים זה מול זה האינטרס הלגיטימי שעליו נועד המעשה
 להגן, והאינטרס הפסול העומד מאחורי הפגיעה שעומדת
 להיגרם לאינטרס הראשון; ואילו בביצוע המעשה במצב של
 ״צורך״ ־ הוא הצורר במובנו הצר - עומדת הצלת אינטרס
 לגיטימי אחד מול אינטרס אחר, לגיטימי אף הוא, של הזולת.

 ״הגנה עצמית״ (הממנה בספרות המקצועית לעתים
 ״הגנה פרטית״), היא אותה הגנה שהפרט נדרש לה כשנש־
 קפת לו או לזולתו סכנת פגיעה מהתנקשות שלא כדין, והיא
 באה למנוע את גרימת הפגיעה או את השלמתה. עיקר השוני
 לעומת ההסדר שבחוק הקיים הוא שאין מבחינים עוד בין
 תנאי הלגיטימיות של ההגנה על אינטרס עצמי ובין תנאי
 הלגיטימיות של ההגנה על אינטרס הזולת. לא היתה בל

 הצדקה עניינית להבחנה האמורה.

 יש להבהיר כי המונה ״תקיפה״ לעני! ההגנה הפרטית
 איננו זהה למונח זה כמשמעו בסעיף 378 לחוק העונשי! אלא
 הוא רחב ממנו וכולל גם מעשים שאינם באים בגדר עבירת
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 49. לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה באחת מאלה: צידוק

 (1) הוא היה חייב או מוסמך, לפי דין, לעשותו!

 גירסה א׳ לפסקה.(2)

 (2) עשהו על פי צו של רשות מוסמכת כשהוא חייב לציית לה, אלא אם כן היה
 ברור וגלוי בעיניו או בעיני אדם מן הישוב כי הוא מצווה לעבור, במילוי הצו, עבירה

 פלילית!

 גירסה ב׳ לפסקה (2)

 (2) עשהו על פי צו של רשות מוסמכת. שהוא חייב לציית לה, אלא אם כן היה ברור
 וגלוי בעיני אדם מן היישוב שהצו אינו כדין!

 (3) במעשה הטעון, לפי דין, הסכמה - אם עשהו כשהיה לו יסוד להניח שהמעשה
 דרוש באופן מיידי לשם הצלת חיי אדם, שלמות גופו או למען בריאותו, ואם

 בנסיבות הענין לא היה בידו להשיג את ההסכמה!

ר ב ס י ה ר ב  ד

 פסקה(2) בגירסתה הראשונה, מסייגת את תחולת הגבת
 הציות לצו של רשות מוסמכת, כי הוא מצווה לעבור במילויו
 עבירה פלילית. יסודה של ההוראה המוצעת כהשקפה כי
 במקרים שבהם ברור וגלוי ראשית לכל לאדם, שהוא מצווה
 לעבור עבירה פלילית, חובה עליו, לשם שמירה על שלטון
 החוק, לסרב לבצעה. אם לא כן, הוא ישא באחריות פלילית
 לעבירה זו. רק אם מקבל הצו לא היה מודע באורח ברור וגלוי
 שהצו הנו שלא כדין, רק כמקרה זה יש להיזקק למבחן
 החיצוני של האדם מן היישוב - ואם גם לפי מבחן זה אי
 חוקיותו של הצו לא היתה ברורה וגלויה, יעמוד לנאשם
 הסייג! אם לאו - כלומר אם היה ברור וגלוי לפי מבחן האדם
 מן היישוב שהצו הוא שלא כדין - גם הנאשם היה חייב, תחת
 אחריות פלילית, לסרב לבצעו. גירסה זו שואפת גם לעצב את
 החוק כד שישמש גורם מרתיע לבעלי שררה מפני שימוש

 לרעה במרותס.

 פסקה(2) בגירסתה השניה, איננה משנה מן הדין הקיים
 (סעיף 24(א)(2) ו*(ב) לחוק העונשין כפי שנתפרשו בפסי
 קה), וכלשונו המפורשת של סעיף 125 לחוק השיפוט הצבאי,
 התשט׳׳ו-1955. פסקה זו מסייגת את הגנת הציות לצו של
 רשות מוסמכת, רק לגבי צו שברור וגלוי על פי מבחן האדם.

 מן היישוב, שהוא בניגוד לדין.

 פסקה (3) לסעיף 49 דנה במקרה המיוחד של ביצוע
 מעשה במצב של צידוק, הדומה למדי לביצוע במצב של
 ״צוררי. המיוחד למקרה זה הוא, שהמעשה שעלול היה
 להוות פגיעה בפרט בשל העדר הסכמה כדין לשם עשייתו,
 נעשה כדי להציל את חיי אותו פרט, שלמות גופו או בריאותו!
 כלומר, המדובר בהקרבה פוטנציאלית של אינטרס לגיטימי
 אחד כדי להציל אינטרס לגיטימי אחר, כששני האינטרסים הם
 של אותו סובייקט. מאידך גיסא, הסייג של צורך מניח, בדרך
 כלל, הצלת אינטרס של אדם אחד על חשבון אינטרס של
 מישהו אחר. אם פיצול בין שני בעלי האינטרסים אינו הכרחי
 אזי ההיפותזה האמורה בסעיף 49(3) אינה אלא מקרה ספציפי

 ומיידית בחייו, בחירותו או בגופו, שלו או של זולתו. הכפייה
 היא, איפוא, דרך תודעתו, ־בהבדל מן הכפייה הפיזית
 שהוזכרה לעיל במסגרת הסייג של העדר שליטה. מבחינה
 פיזית האדם חופשי לבחור בחלופת התנהגות שונה מכפי
 שנכפתה עליו באיום, אבל אילו בחר בה היה נוטל סיכון על

 עצמו כי האיום בפגיעה יתממש מיד.

 ענישתו של אדם במקרה זה היא נטולת טעם, שכן אין
 החוק הפלילי תובע גבורת גיבורים! אדם רגיל, שומר חוק,
 יעדיף לציית לדרישת המאיים, ולהישפט לאחר מכן בידי
 שופטי המדינה ובמסגרת משפט צודק, מאשר להסתכן
 במימושו המיידי של האיום. עושה מעשה עבירה בתנאים
 כאלה אינו טיפוס של עבריין ומעשהו אינו מגלם את
 האנטי־חברתיות האופיינית לעבריינים. לכן, פוטר החוק את
 העושה מאחריות ומטיל את האשם על מי שגרם באיומיו

 לביצוע העבירה.

 הסייג, כפי שהוא מוסדר בסעיף 48 המוצע, רחב מכפי
 שהוא מוסדר בחוק הקיי־ם: אל האיום על חייו או על שלמות
 גופו של האדם מיתוסף איום על תירותו או רכושו! אל סכנת
 הפגיעה באינטרס האדם עצמו מיתוספת סכנת הפגיעה
 באינטרס זולתו. האיום בפגיעה במישהו אחר אינו• נופל
 במשקלו מן האיום בפגיעה במי שמצווים עליו לבצע את

 המעשה, ועל כן ראוי אף הוא להיכלל בגדר הגנה זו.

 הוראת סעיף 48 המוצע שונה מהוראת סעיף 21 לחוק
 העונשין בכד שהיא חלה על כל העבירות ואינה מוציאה
 מתחולתה את עבירת הרצח ועבירה כלפי המדינה שעונשה

 מוות.

 לסעיף 49
 בסעיף 49 נדון ה״צידוק״ כסייג לפליליות המעשה.

 פסקה (1) אינה מ?1נה מן החוק הקיים (סעיף 24(א)(1)
 לחוק העונשין).
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 (4) עשהו באדם בהסכמתו, תור פעולה או טיפול רפואיים שתכליתם טובתו או
 טובת הזולת:

 (5) עשהו לשם חינוך של קטין הנתון למרותו, ובלבד שלא חרג מן הסביר!

 (6) עשהו תוך פעילות ספורטיבית או משחק, שאינם מנוגדים לדין, לפי הכללים
 המקובלים בהם.

 כניסה למצב 50. (א) הוראות סעיפים 42, 47 ו־48 לא יחולו אם העושה היה מודע או אם אדם מן הישוב

ה במקומו יכול היה, בנסיבות הענין, להיות מודע, לפני היווצרות המצב שבו עשה את מעשהו, כי ל ו ס ת פ י ג ה נ ת ה  ב

 הוא עלול לעשותו במצב זה, ואם העמיד את עצמו בהתנהגות נשלטת ופסולה באותו מצב! ובלבד
 שענינו של המעשה לא היה הצלת אינטרס הזולת.

 (ב) במקרה כאמור בסעיף קטן(א), רואים את האדם כמי שעשה את המעשה במחשבה
 פלילית אם העבירה היא של התנהגות, או באדישות אם העבירה מותנית גם בתוצאה: נכנס אדם
 למצב כדי לעבור את העבירה, והיא מותנית גם בתוצאה, רואים אותו כמי שעבר את העבירה

 בכוונה.

 חיבה לעמיד 51. הוראות סעיפים 47 ו־48 לא יחולו כאשר היתה מוטלת על האדם חובה על פי דין או מכוח

ה תפקידו לעמוד באיום או בסכנה. _ נ כ ם ו ב ם א ו י א  ב

 (א) מובן מאליו שהחנהגותו המוקדמת של העושה, שתרמה
 להיווצרות המצב האופייני לכל אחד משלושח הסייגים,
 צריכה להיות, כשהיא לעצמה, התנהגות מרצון, כלומר

 התנהגות חור אפשרות בחירה גם בהימנעות ממנה.

 (ב) התנהגות זו צריבה להיות פסולה במהותה, והעושה
 צריך להיות מודע למשמעות ערכית זו של התנהגותו, עובר.
 לה. שאם לא כן, וההתנהגות היתה במהותה נקיה מכל דופי,
 או אם המתנהג לא היה מודע לפסול שבה, חחר הסייג למלוא

 נפקותו! בתנאים כאלה מתנהג כל אדם בחיי יומיום.

 (ג) אשר לתרחיש התפתחות הדברים המאוחרת, די אם,
 באותו מעמד, יכול היה אדם מן היישוב לצפות אותו מראש -
 ולא כל שכן די אם העושה עצמו צפה מראש - בי הוא יילכד
 למצב של העדר שליטה, כורח או צורר וייאלץ לבצע אגב בד

 אח העבידה שבסופו של דבר ביצע.

 בתנאים דלעיל, חדלים הסייגים הנזכרים מלחול, שכן
 העושה נהג, לפחות ברשלנות לגבי הנולד, כשתרם להיווצ
 רות המצב המסוכן. חריג לכד הוא המקרה האמור בסיפה של
 סעיף 50(א), שבו פעל העושה למען הצלת אינטרס לגיטימי
 של אחר! שאם לא כן היה אינטרס לגיטימי זה טעון הפקרה.

 אשר לסיווג מבחינת היסוד הנפשי, של העבירה
 שנעברה בתנאים של כניסה למצב בהתנהגות פסולה, מצוי

 הפתרון בסעיף קטן (ב) לסעיף 50 המוצע.

 לסעיף 51

 מדובר ב״סייג״ לתחולת הסייגים של בורח וצורר
 בלבד. הסעיף מתייחס לאותם מקרים כהם קיימת חובה
 מפורשת, המוטלת על אנשים בעלי תפקיד, מקצוע או מעמד,

י ר ב  ד

 של ביצוע מעשה במצב של צורך. התוצאה המשפטית, מכל
 מקום, זהה: האדם לא יישא באחריות פלילית על המעשה.
 אשר לפסקה (4), מובן מאליו כי הסכמתו של אדם
 לטיפול רפואי בהתאם לדינים המסדירים נושא זה, די בה כדי
 לפטור את המטפל מאחריות פלילית: אולם פסקה(4), נועדה
 במיוחד לענין טיפולים רפואיים שלא לצורר בריאותו של
 אדם, במובן הרגיל, אלא לטיפולים שתכליתם טובתו של
 האדם או טובת זולתו, כגון: ניתוחים פלסטיים, עיקור

 וכיוצ״ב - ובכך חידושה.
 בפסקאות (5) ו־(6) לסעיף 49 נזכרים שני מקרים
 מיוחדים של ״צידוק״, המקובלים על ההלכה הפסוקה(פסקה
 (5)) ועל החברה (פסקה (6)) כתופעות הנמנות עם הרגלי

 החיים.

 לסעיף 50
 סעיף 50(א) נועד לסייג בהוראותיו את תחולת הסייגים
 לפליליות המעשה של העדר שליטה(סעיף 42), צורף(סעיף
 47) וכורח (סעיף 48), מכח הדוקטרינה הכללית שלפיה,
 המכניס עצמו למצב שבו נאלץ לעשות מעשה שיש בו כדי
 להצמית עבירה פלילית, ישא באחריות לה, למרות שהמעשה
 נעשה בתנאים שהיה עומד לו סייג לפליליות המעשה. ראוי
 להזכיר כי גם האחריות הפלילית בשל מעשה שנעשה במצב
 של שכרות, מוסדרת הוד הפעלת אותה דוקטרינה: אם כי, כל
 הסדר והתנאים המיוחדים לו. ראוי גם לציין כי דוקטרינה זאת
 באה לידי ביטוי בהלכה הפסוקה, למרות שאין לה עדיין ביטוי

 שיטתי גם בדבר חקיקה.

 ואלה הם התנאים שבהם מוצע שהדוקטרינה תשמש
 ״סייג״ לשלושת הסייגים הנזכרים לעיל:
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 52. הוראות סעיפים 46, 47, ו־48 לא יחולו כאשר המעשה לא היה סביר בנסיבות הענין לשם חריגה מן הסביר

 מניעת הפגיעה אוי הנזק.

א יישא אדם באחריות פלילית למעשה, אם, לאור טיבו של המעשה, נסיבותיו, תוצאותיו זוטי לברים  53. ל
 והאינטרס הציבורי, המעשה הוא קל ערך.

 54. (א) העושה מעשה בדמותו מצב דברים שאינו קיים, לא יישא באחריות פלילית אלא טעות במצב
ם י ד כ  במידה שהיה נושא בה אילו היה המצב לאמיתו כפי שדימה אותו. ד

 לסעיף 53
De - סייג זה, הנובע מכך שהחוק איבו עוסק בזוטות 
 Minimis Non Curat Lex - הנו, בחלקו, חידוש לעומת החוק

 הקייס.
 עיקרו בהנחה כי השתבצותו הפורמלית של מעשה
 בהוראה חקוקה, המגדירה עבירה פלילית פלונית, כשלעצ
 מה, אינה מוכיחה בהכרח שיש באותו מעשה לפחות מינימום
 של אנטי־חברתיות האופיינית לעבירה פלילית. הכלל שלפיו
 הוראה כאמור לא נועדה לזוטי דברים, בא לנגוס מן ההיקף
 הפורמלי של תחום ההסדרה של נורמה אוסרת, את הרובד
 התחתון שאינו שייר לה מבחינה עניינית. בשל הכלליות
 הבלתי נמנעת של הגדרות העבירות לסוגיהן, אין מנוס
 מנגיםה כאמור, אף היא באמצעות הגדרה כללית של זוטי
 הדברים. בכך, מגשימיםיאת התאמת ההגדרה הפורמלית של
 עבירה פלילית לתוכנה הענייני. למעשה, מוסמכת גס כעת
 הרשות התובעת, לסגור תיקים בשל חוסר ענין לציבור וכן
 מוםמד היועץ המשפטי לממשלה לעכב הליכים מאותו-נימוק.

 יש איפוא מקום להפוך את הכלל למהותי; לקבוע בו
 קריטריונים ולהםמיךבבך גם את הרשות השופטת להשתמש
 בו. אין זה ראוי שדווקא בית המשפט יהיה חייב להטיל עונש
 ״םימלי״ רק משום שהוא נטול םמכוח למחוח את קו הגבול
 המינימלי הקונקרטי, לפי נסיבות העניין, בין התחש הפורמ
 לי של האיסור הפלילי ובין מה שאינו מגיע עד כדי פליליות.
 טיבו הקונקרטי של המעשה, הנסיבות הקונקרטיות של
 ביצועו, תוצאותיו והאינטרס הציבורי עשויים להוציאו מכלל
 הפליליות, אם כי מבחינת סימני ההיכר הפורמליים היה

 המעשה בגדר עבירה.

 בהוראת סעיף 53 מפורטים השיקולים האמורים ואין
 לנתק את המעשה הקונקרטי, על טיבו, נסיבות ביצועו
 ותוצאותיו, מן התפקיד הכללי של החוק הפלילי ושל החלתו.

 לסעיף 54
 בסעיף 54 נשמר הכלל לפיו דנים את האדם לפי מצב
 הדברים כפי שדימה אותו כאילו היה זה המצב לאמיתו, והוא
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 מסויימים, לעמוד כסכנות מםויימות - הברוכות בתפקידיהם,
 מקצועם או מעמדם - ולהתמודד עמן, בכל מחיר.

 חובה כאמור מהווה דין מיוחד הדוחה, במקרים אלה, את
 תחולת הדין הרגיל - הוא דין הכורח או הצורך־. מילוי חובה
 כאמור הוא אחד מהתנאים המיוחדים בהם מותנה עצם
 התפקיד, המקצוע א• המעמד, וחובה זו ידועה מראש לאדם
 מחוג זה של אנשים באשר היא הוטלה עליהם או הם נטלו
 אוחה על עצמם במלוא הכרת הדברים. הם במצב של כוננות
 מתמדת לקראת םכנוח כאמור. חסרות כאן, איפוא,גם
 המקריות האופיינית להיקלעותלמצב של כורח או צורך וגם

 ההפתעה של האדם שנלכד במצב כזה.

 רופא חייב להתמודד עם סכנת הדבקה, ואין. הוא רשאי
 לסרב להעניק טיפול רפואי מטעמי חשש הדבקה! כבאי חייב
 להתמודד עם שריפות למרות הסכנה לגופו הכתבה בכך!
 קברניט אניה שנמצאה בסכנת טביעה, חייב לדאוג תחילה
 להצלת הנוסעים ואנשי הצוות הנותרים ולהתמודד עם הסכנה

 עד אשר הוא עומד במילוי חובה זו.

 סעיף 19 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-1955, קובע
 במפורש ״סייג״ לחחולח סייגי הכורח והצורך במקרים בהם
 חייל ״חייב להקרין: את החיים, הגוף או הערך״ האחר,
 ועושה מעשה או נמנע מעשוח מעשה בניגוד לחובה זו.
 פליליותו של אי מילד חובה כאמור לא חישלל על ידי

 הסייגים של כורח או צורר.

 לסעיף 52
 דרישה זו, של סבירות המעשה שנעשה במצב של כורח,
 צורר או הגנה פרמיח, קיימת גם כיום כדרישה מוכרת בדין

 הישראלי ואין ההצעה מביאה בנושא זה חידוש מיוחד.
 מן הראוי לציין, כי הוראה סעיף 52 שמה את הדגש על
 םבירוח המעשה בלבד ואם היה המעשה סביר בנסיבוח
 הענין, אזי אין לעשו׳ח בנוסף מעין מאזן מהוחי או כמוחי בין
 תוצאותיו ב&ועל לבין הפגיעה או הנזק שנמנעו. מאידך מאזן
 בין התוצאה הצפוייה מן המעשה לבין הפגיעה או הנזק
 שנמנעו עשויה לשמש אמת מידה-לקביעת סבירות המעשה.
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 (ב) סעיף קטן (א) יחול גם על עבירת רשלנות, ובלבד שהטעות היתה סבירה, ועל
 עבירה של אחריות קפידה בכפוף לאמור בסעיף 22(ב).

 טעות במצב 55. לענין האחריות הפלילית אין נפקא מינה אס האדם דימה, שמעשהו אינו אסור, עקב טעות
י בדבר קיומו של איסור פלילי או בדבר הבנתו את האיסור. ט פ ש  מ

 פרק ז׳: הוראות שונות

 הגדרות 56. ״עבירה נמשכת״ - עבירה שהשלמתה התחילית מותנית בהתמדה מםויימת בזמן של

 העושה במעשהו, וכל התמדה בו בהמשך דוחה עקב כך, עד להפסקתו, את השלמתה הסופית
 כעבירה אחת:

 ״עבירת שרשרת״ - עבירה שנעברת בםידרת מעשים, בשלבים שונים, שכל אחד מהם עשוי היה
 להיחשב לעבירה בפני עצמה, אלמלא נעשו כל המעשים כחלק מעשייה עבריינית אחת!

 ״עבירה של התנהגות״ - עבירה שרק מעשה ולפי הענין גם נסיבות נמנים עם פרטי היסוד
 העובדתי שבה.
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 לסעיף 56

 חשיבותן של הגדרות ״עבירה נמשכת״ ו״עבירת
 שרשרת״ בכך שהן מבהירות כי המבצע מעשים באופן
 המתואר בהן מבצע עבירה אחת בלבד. ההגדרות חיוניות גם
 לענין הגדרת הנסיון לביצוע עבירה (ראה לעיל סעיף 25
 ודברינו המתייחסים אליו), ולענינים רבים אחרים, כגון:
 החלת התיישנות, תחולת הנורמה הפלילית לפי זמן עשיית
 העבירה ומקום עשייתה, הפעלת מאסר על תנאי כאשר
 העבירה הנוספת היא עבירה נמשכת, נפקות מעשה בית דין

 לגבי עבירה נמשכת, וכיוצ״ב.

 ״עבירה נמשכת״ מצריכה תהליך איכותי ססאסי מינימ
 לי לשם השלמתה התחילית, וכך היא יבולה להמשיך מבחינת
 מהותה, מבלי שתהיה נתונה לחלוקה ומבלי ליצור ריבוי
 עבירות לפי פרקי זמן מםויימים, עד להפסקתה. השינוי היחיד
 שחל בעבירה עם הימשכותה הוא כמותי, ומתבטא בהיקף
 העבירה ובחומרתה. שינוי זה הוא קו אופי חיוני לסוג
 העבירות הנמשכות - הצטברות כמותית תוך יחידות מבחינת

 המהות.

 ״עבירת שרשרת״ נותנת ביטוי לדרך ביצוע של כל
 עבירה (כולל עבירה נמשכת) כאשר היא מתבצעת בשלבים
 ובזמנים שונים, לפי הנסיבות, על פי תכנית אתת כוללת. כל
 אחת מתוליות השרשרת מקיימת את כל התנאים ויכולה
 להיתשב, פורמאלית, כעבירה בפני עצמה מאותו סוג, אבל
 הרקע המנטאלי האחיד מאחד אותן לענץ או לאירוע אחד. כל
 חוליה נוספת מוסיפה משקל כמותי לעבירה מבחינת חומרתה

 מבלי לגרוע מיחידותה מבחינת המהות.

 . בהגדרת ״עבירה של התנהגות״ מובהרים הדברים
 האמורים בסעיפים 45(ג< ו־50(ב).

 מבטא בעיקרו את הסייג המעוגן כיום בסעיף 17 לחוק
 העונשין: להוציא השינויים הבאים:

 (א) התנאי של סבירות הנטעות הוצמד בהצעה במפורש
 לעבירות רשלנות בלבד, שכן אין תנאי זה מתיישב עם
 עבירות של מחשבה פלילית, בהן נדרשת מודעות בפועל
 לרכיבי היסוד העובדתי של העבירה: ואילו בעבירות
 שמותנות ברשלנות יש חשיבוח לסבירות הטעות, משום

 שרק בטעות כזאת יש כדי לשלול את הרשלנות.

 (ב) השמטת דרישת היות הסעות כנה, מאחר ודרישה זו אינה
 מוסיפה יסוד ממשי לדרישת קיומה של טעות: אם הטעות

 לא היתה כנה, לא היתה כלל טעות.

 (ג) השמטת הסיפה לסעיף 17 לחוק העונשין ״והוא כשאין
 הוראה אחרת מפורשת או-משתמעת״, שאינה נחוצה

 עוד.

 לסעיף 55
 סעיף 55 אינו שונה בעיקרו מן הכלל המעוגן כיום

 בסעיף 12 לחוק העונשין.
 הביטויים הנקוטים בהצעה ״איסור פלילי״ או ״הבנתו
 של האיסור״ מבטאים את פסיקת בית המשפט העליון על פיה
 לא ייכלל בגדר הכלל דין לבר־פלילי, שהדין לגביו הוא כדין

 טעות במצב דברים.
 מנוסח סעיף 55 הושמטה הוראת הסיפה מסעיף 12 ״אלא
 אם נאמר במפורש שידיעת הדין היא אחד מיסודות העבירה״,

 מאתר שהוראה זו מיותרת ומובנת מאליה.
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 57. ניתן דין לפירושים סבירים אחדים, יוכרע הענין לפי הפירוש המקל ביותר עם מי שאמלר פרשנות
 לשאת באחריות פלילית.

 58. עבירה טעונה הוכחה מעבר לכל ספק סביר, זולת אם נקבע אחרת בהוראה סותרת. דיו ספק סביר

 בללילת החלק
 המקדמי והחלק

 הכללי

 תיקון חוק
 העונשין

 תיקון חוק
 ההסגרה

 59. באין בחוק הוראה לסתור, יחולו הוראות החלק המקדמי והחלק הכללי על עבירות שנקבעו
 בחיקוקים אחרים.

 60. בחוק העונשין, התשל״ז-21977 -

 (1) !:עיפים 1 ו*3 עד 34 - בטלים:

 (2) בסעיף 71(א), אחרי ״נקבע לעבירה עונש קנם בלבדי, יבוא ״או היתה העבירה
 עבירה של אחריות קפידה או אחריות כאמור בסעיף 22(א) סיפה לחוק העונשין(חלק

 מקדמי וחלק כללי), התשנ״ב-1992:״

 (3) האמור בסעיף 499 יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) הקושר קשר יישא באחריות פלילית גם על עבירה שלשמה נקשר
 הקשר רק אס ובמידה שהוא צד לעשייתה לפי סימן ב׳ לפרק ה׳ לחוק העונשין

 (חלק מקדמי וחלק כללי), התשנ״ב-1992;״.

 61. אחרי סעיף 22 לחוק ההסגרה, התשי״ד~31954, יבוא:

 ״22א. נשא אדם את עונשו כאמור בסעיף 10 לחוק העונשין(חלק מקדמי וחלק כללי),
 התשנ״ב-1992, לא יינקטו עוד כלפיו הליכי הסגרה מישראל לשם ביצוע עונשו מחוץ

 לישראל.״
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 לסעיף 60

 פסקה (1) לסעיף זה מבטלת אח פרקים א׳ עד ה׳ לחלק
 הכללי של חוק העונשין אשר סעיפי ההצעה באים במקומם.

 אשר לפסקה (2) ראה לעיל דברינו לסעיף 22(ג<.

 פסקה(3) מגמתה ביטול ההלכה הפסוקה לעניו אחריות
 סולידארית של קושרים. על פי ההלכה האמורה, אחראי כל
 אחד מהקושדים קשר על פי סעיף 499 לחוק העונשין. לכל
 עבירה שנעברה בידי כל אחד מהם לשם קידום מטרת הקשר,
 אפילו נעברה בלא השתתפותו וללא ידיעתו מראש. הלכה זו

 אינה תואמת את הוראת סימן ב׳ לפרק ה׳ המוצע.

 לסעיפים 57 ו־58
 סעיפים אלה מבטאים מושכלות יסוד במשפט הפלילי,
 המושרשים היטב בפסיקת ארצנו אך עד כה לא קיבלו ביטוי
 מפורש בחוק החדות. לענין דין ספק סביר ראה גס דברינו

 לעיל לסעיף 41 (נשל ההוכחה).

 לסעיף 59
 הסעיף קובע כי הוראות החלק המקדמי והחלק הכללי
 יחולו לענין עבירות וכל הכרוף בהן גם כאשר הן ממוקמות
 מחוץ לחוק העונשין, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת.

 2 ם״ח החשל״ז, עמ׳ 226.

 * ס׳׳ח התשי׳׳ד, עמ׳ 174.
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 תיקון חוק 62. בחוק הפרשנות, התשמ״א-41981 -
 הפרשנות

 (1) בסעיף 3, הגדרות ״חטא״, ״עוון״ ו־״פשע״ - יימחקו?

 (2) בסעיף 22, בפסקה (3) שבו, אחרי ״המבוטל״ הםיפה - תימחק.

 תיקון פקודת 63. בפקודת הפרשנות [נוסח חדש]5 -
 הפרשנות

 (1) בסעיף 1, הגדרות ״חטא״, ״עוון״ ו״פשע״ - יימחקו.

 (2) בסעיף 16 פסקה (2) - תימחק.

 תחילה 64. תחילתו של חוק זה בתום שנה אחת מיום פרסומו ברשומות אלא אם כן קבע שר המשפטים

 בצו מועד מוקדם יותר לתחילתו.

 4 ם׳׳ח התשמ׳׳א, עמ׳ 302.

 5 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 1, התשי׳׳ד, עמי 2.
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[496] 

 הגדרות

 גו על הסכם
 סיוע

 סיוע למדינות
 זרות

 העברת מידע

 חוק המיסוי על יבוא ויצוא (סיוע למדינות זמח), התשנ"ב-992ו

 1. בחוק זה ־

 ״הסכם סיוע״ - הסבם בין ישראל לבין מדינה זרה שעניינו סיוע:

 ״מסי יבוא ויצוא״ - מכס, מם ערך מוסף, מם קניה וכן מסים והיטלים אחרים המוטלים לפי כל דין
 בישראל או במדינה זרה על יבוא ויצוא;

 ״סיוע״ -

 (1) סיוע מינהלי ומסירת מידע, בין כללי ובין לענין פלוני, בעניני מסי יבוא ויצוא!

 (2) פעולות למניעת עבירות, ניהול מעקב אחר אנשים וטובין וכן חקירות בענין חשד
 לעבירות על דיני מסי יבוא ויצוא:

 ״רשות מם״ - בישראל - מנהל המכס ומם עדך מוסף או מי שהוא הסמיך לענין חוק זה:

 במדינה זרה - רשות מס האחראית להנהלתם של מסי יבוא ויצוא.

 2. פרסם שר האוצר צו, כי נעשה הסכם סיוע כמפורט בו עם מדינה פלונית, יהא תוקף
 להסכם, ויפעלו על פיו בהתאם להוראות חוק זה.

 3. ביקשה רשות מס של מדינה זרה מרשות מם בישראל, על פי הסכם סיוע בין אותה מדינה
 לבין מדינת ישראל, סיוע לצורך אכיפת דיני מסי יבוא ויצוא של אותה מדינה, רשאית רשות המס
 בישראל להיעתר לבקשה ולפעול כאילו היא פועלת לאכיפת דיני מסי יבוא ויצוא בישראל.

 4. רשות מם בישראל לא תמסור מידע על פי הסכם סיוע, אלא אם כן נקבע בו כי רשותהמס
 של המדינה הזרה תחיל לגבי המידע את הוראות הסודיות החלות באותה מדינה לגבי מידע שבידי

 רשויות מס, וכי המיידע ישמש אך ורק למטרה שלשמה נמסר.

 לסעיף 2
 על שר האוצר יהיה לפרסם ברשומוח צו כי נעשה הסכם
 סיוע ורק משיתפרםס יהיה תוקף להסכם וניתן יהיה לפעול

 לפיו.

 לסעיף 4
 המדינה הזרה תתחייב, בהסכם הסיוע, להחיל על כל
 מידע שיועבר אליה את הוראות הסודיות החלות בה לגבי
 מידע שבידי רשויות מם, וכי המידע ישמש אך ורק למטרה

 שלשמה נמסר.

ה י ר ב  . ד

 החוק המוצע נועד לאפשר לאגף המכס ומס ערף מוסף
 (להלן - רשות המס העקיף) לחתום על הסכמים לשיתוף
 פעולה •עם רשויות מסים עקיפים במדינות אחרות, שעניינם
 סיוע מנהלי, מסירת מידע, פעילות למניעת עבירות, ניהול
 מעקב אחרי אנשים וטובין וחקירות של חשד בעבירות על
 דיני מסי יבוא ויצוא. אך הוא מגביל את מתן הסיוע במספר

 סייגים, המפורטים בסעיפים 4, 5 ו־6.

 לסעיף 1
 במונח ״מסי יבוא ויצוא״ נכללים מכס, מס ערד מוסף,
 מם קניה וכן מסים והייטלים אחרים המוטלים בישראל או

 במדינה הזרה על יבוא ויצוא.
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 הימנעות מפעולה 5. לא תיעשה פעולה מכוח חוק זה-אם היא עלולה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, לפגוע

 בריבונות מדינת ישראל, בבטחונה, בתקנת הציבור או בענין חיוני אחר של מדינת ישראל.

 סייגים לסייע 6. (א) לא יופעלו סמכויות על פי חוק זה אלא אם כן הן קיימות בדין באשר לעבירה על פי

 דיני ישראל, ובכפוף לתנאים, להגבלות ולאיסורים הקבועים בדין לענין הפעלת אותן סמכויות.

 (ב) לא ייעשו פעולות של חקירות בענין חשד לעבירות לפי פסקה (2) להגדרת ״סיוע״
 שבסעיף 1, אלא אם כן הוכח להנתת דעתה של רשות המס בישראל, כי קיימות ראיות לכאורה

 לקיומו של חשד כאמור.

 ביצוע ותקנות 7. שר האוצר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהסכמת שר המשפטים, להתקין תקנות

 בכל ענין הנוגע לביצועו.

ר כ פ י ה ר ב  ד

 לעבירה על פי דיני ישראל בכפוף להגבלות ולאיסורים
 הקבועים בדין לענין הפעלת סמכויות אלה.

 הפעלת הסמכויות האמורות לצורר חקירת חשד בעבי
 רות, תותנה בכר שיוכח, להנחת דעתה של רשות המם

 בישראל, כי יש ראיות לכאורה לקיום חשד כאמור.

 לסעיף 5
 לא תיעשה פעולת סיוע אם היא עלולה, לדעת היועץ
 המשפטי לממשלה, לפגוע ׳בריבונות מדינת ישראל, בבט־
 חונה, בתקנת הציבור אז בענין חיוני אחר של מדינת ישראל.

 לסעיף 6
 הסמכויות שרשות המם תהא רשאית להפעיל מכוח
 החוק המוצע יהיו רק אותן סמכויות הקיימות בדין באשר
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