
 ענישה מופחתת ברצח ־ סעיף 00בא(א)
 לחוק העונשין, תשל"ז־1977

 מאת: אסף טויב

 מבוא
 בתאריך 1.8.95 קיבלה הכנסת את תיקון מס׳ 44 לחוק העונשין, תשל״ז - 1977

 (להלן - ״חוק העונשין״), העוסק בענישה המופחתת.1
 עיון בדברי הכנסת מלמד, כי הסיבה העיקרית לחקיקת התיקון נבעה מניסוח
 בעייתי של סעיף 35א שנתקבל בתיקון קודם לחוק העונשין(תיקון מס׳ 39) ובו
 הוסמך למעשה בית־המשפט באופן גורף, לאשר עונש מופחת בנוגע לכל
 העבירות שבצידן עונש חובה. זאת, במקרים שבהם ״קיימות נסיבות מיוחדות
 המצדיקות זאת״,2 לרבות בעבירת רצח, שבצידה קיים עונש חובה של מאסר

 עולם.
 הכנסת הזדרזה, כאמור, לחוקק את תיקון 44 שעוסק בעונש המופחת, בטרם
 ייכנס לתוקף סעיף 35א. זאת, לאורו של החשש, כי שיקול הדעת המוחלט בנוגע
 לסטייה מעונשי החובה יישאר בידיו של בית־המשפט. חשש זה נבע, לדעתם של
 המצדדים בתיקון, מפסיקה מקילה של בית־המשפט בתקופה שלפני קבלת התיקון

 ומחשש להמשכה של מגמה זו גם בעתיד.
 כך, בקולותיהם של שישה חברי כנסת בלבד, התקבל התיקון המשמעותי

 הנזכר לעיל, שבו נדון להלן.
 בחלקו הראשון של החיבור יובהרו התכליות שעמדו בבסיסו של התיקון בכל
 הקשור בעבריינים הסובלים מבעיות נפשיות, הסיבות שהביאו לקבלת הנוסח

 הסופי והדרך שבה בחר בית־המשפט ללכת לאור הנוסח שהתקבל.
 חלקו השני של החיבור יבחן את הנוסח שהתקבל, מול התכליות שלשמן הוא
 נחקק. במסגרת זו תיערך השוואה בין נוסח הצעת החוק המקורית לבין הנוסח
 שנתקבל בסופו של דבר. בקליפת אגוז נטען, כי הנוסח שנתקבל אינו משרת את
 המטרה המרכזית שלשמה נחקק ובכך, למעשה, הוא מאיין אותה. במסגרת זו
 נראה, כי הדרישה המצויה בחוק ולפיה על המומחה הפסיכיאטרי להגדיר הן את
 מצבו הקליני/משפטי של הנאשם והן את המצב בו הוא היה מצוי בזמן ביצוע
 העבירה, הופכת את דוכן העדים בבית־המשפט ל״זירת קרב״ של מומחים,
 שהמפסיד העיקרי בה הוא הנאשם עצמו וכפועל יוצא מזה גם החברה. ביטוי
 לבעייתיות האמורה ניתן למצוא בפסק הדין שניתן על־ידי בית־המשפט העליון

 בפרשת &לונית,2א כפי שנציג זאת בהמשך.

 * תלמיד מחקר, הפקולטה למשפטים, האוניברסיטה העברית.
 ברצוני להודות לפרופ׳ לסלי סבה, מהמכון לקרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, על

 הערותיו והארותיו שסייעו לי רבות בכתיבתו של חיבור זה.
 1. ד״כ מא 11650.

 2. ה״ח תשנ״ה 2403 (להלן ״הצעת החוק״).
 2א. ע״פ 5031/01 פלונית ני מ״י(טרם פורסם: להלן ״פרשת פלונית״).
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ח צ ר ת ב ת ח פ ו ח ענישה מ ט מ  הפרקלי

 הגורמים והרקע לחקיקת סעיף 300א(א) לחוק העונשין
 במהלך השנים הצטברה תחושה בקרב המערכת המשפטית, הפסיקה3 והציבור, כי
 לעיתים הנסיבות שהביאו נאשם העומד לדין בגין עבירת רצח אינן הנסיבות

 ״הרגילות״, המאפיינות מקרי רצח אחרים.
 לעיתים, בהכרעות הדין של בית־המשפט, ניתן היה לקלוט תחושת אי־
 שביעות רצון מופגנת לאור העובדה שלא היו בידי בית־המשפט כלים משפטיים
 לאזן בין הצורך להרשיע את הנאשם בעובדות שמיוחסות לו, לבין הצורך

 להתחשב בו, בשל נסיבותיו האישיות, בכל הנוגע לעונש.
 בפסקי־דין שונים שניתנו לאורך השנים, קרא בית־המשפט למחוקק ליזום
 שינוי שיאפשר לו לשקול את אותן הנסיבות החריגות שהביאו את הנאשם,

 במקרה המיוחד העומד בפניו, לבצע את המעשה.
 דוגמה לאמור לעיל ניתן להביא מתוך דברי בית־המשפט בהלכת לאדני,4 שבה
 עמד לדין נאשם שנקבע כי הוא סובל מהפרעה נפשית שהובילה אותו להרג אחיו:

 ״למרבה הצער לא אימץ המחוקק שלנו את האחריות המופחתת,
 אשר כבר נקלטה וקנתה שביתה במדינות אחרות, והמאפשרת

 התחשבות בענישה במקרים מסוג זה.
 לא פעם בוטאה במדינתנו המשאלה, כי ראוי שייתן המחוקק
 דעתו לשאלה זו, וכי יינתנו בידי בית המשפט כלי ענישה
 מתאימים לאותם המקרים, הראויים להתחשבות מפאת מצבם
 הנפשי או מחמת נסיבות אחרות מיוחדות, אשד מעמידות
 אותם בדרגת אחריות מופחתת. מדע הרפואה בשטח
 הפסיכיאטריה וליקויים נפשיים התקדם רבות, ולא ייתכן בי
 המשפט לא יצעד אף} הוא קדימה לגבי אותם המקרים,

 שהנסיבות מצדיקות זאת״(ההדגשות אינן במקור).

 גם עובר לחקיקתו, בעת שהוצג תיקון 44 בכנסת, התייחס שר המשפטים דאז,
 הח״כ פרופ׳ דוד ליבאי, לסוגיית הצורך ביצירת קטגוריה נפרדת של ״יוצאים מן

 הכלל״, תוך שהוא קובע:5

 ״ההצעה מבטאת תפיסה עקרונית, שלפיה אדם שנקלע לאחר
 מהמצבים הקשים מאוד המפורטים בה וכתוצאה מכך המית אדם
 אחר, איננו עומד מהבחינה המוסדית בדרגה אחת עם רוצח. לבן
 הצדק מחייב שלא יורשע ברצח, עם כל הסטיגמה החברתית
 המתלווה להרשעה כזאת, וכי בית המשפט שיגזור את דינו יטיל

 עליו מאסר עולם דווקא״(ההדגשות אינן במקור).

 3. לדוגמה, ראה ע״פ 870/80 לדאני נ׳ מ״י, פ״ד לו(1) 29.
 4. ראה גם ע״פ 687/85 קיפד נ׳ מ״י, פ״ד מא (1) 354-353; פרשת לדאני, שם, דברי השופט

 בייסקי בע׳ 42-41.
 5. ד״כ, חוברת לד 9593.
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ח ט מ  אסף טויב הפרקלי

 מגמתו של התיקון, אם־כן, הייתה להרחיב את שיקול הדעת של בית•־
 המשםט במקרי גבול, על מנת לאפשר לבית המשפט לעשות צדק אינדיבידואלי
 באותם המקרים אשר על־פי נסיבותיהם מצדיקים םטייה מעונש של מאםר עולם

 חובה בגין רצח.6
 עם זאת חשוב להדגיש, כפי שציינו כבר בדברי המבוא, כי אחד המניעים
 העיקריים להגשה של הצעת החוק לכנסת נבע מהחשש שלאור נוסחו של סעיף
 35א, המאפשר סטייה של בית־המשפט מעונש חובה כאשר ״קיימות נסיבות
 מיוחדות המצדיקות זאת״, יוותר בידי בית־המשפט שיקול דעת רחב, שיבוא לידי
 ביטוי בענישה מקילה מדי. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריה של ח״כ יעל דיין:7

 ״מלבד לברך ולשבח את השותפים ואת המפעילים ואת המנחים
 של החוק הזה, אני רוצה להעיר כאן שני דברים שלא העירו כאן.
 הראשון, שהיתה אפשרות להשאיר את הסעיף הכללי ולתת בידי
 המערכת השיפוטית את האפשרות להקל בעונש ולהפחית מן
 העונש מבלי לציין בפניהם באלו מקרים הם ינהגו כך או אחרת.
 אני רוצה לומר, שכאן אולי השתחררתי סופית מהשפעתו המאגית
 של פרופ׳ פלד, כי הוא היה מן היועצים שאמרו ׳נסמוך על בית־
 המשפט. נחזיר להם את שיקול הדעת גם במקרי רצח והם ישפטו
 כיאות. ואם נראה אחרי זמן־מה שהם צריכים הנחיות, נוכל תמיד
 להוסיף׳. אני סברתי אחרת. בסופו של דבר משרד המשפטים
 והוועדה סברו אחרת, וחשבנו שמן הראוי שלא להרחיב יותר מדי,
 גם לא את שיקול הדעת של בית־המשפט. אולי משום הניסיון שיש
 לנו בעת האחרונה, שבמקרים שנראים לנו קשים מאוד, הענישה
 היא לקולא. אולי נפלאות דרכי האל, אבל לא תמיד נפלאות בעיני
 דרכי בית־המשפט במקרים של עבריינות, גם עבריינות מין וגם

 רצח. לפיכך אכן נכנסנו לפירוט״.

 בהקשר זה נציין, כי תרומה נוספת לתחושת הנחיצות בחקיקת התיקון
 ששררה בקרב הקהילייה המשפטית והציבור, נבעה משני מקרי ההריגה
 הטרגיים שבהם היו מעורבים שוקי בסו וכרמלה בוחבוט,8 מקרים שבוצעו על
 רקע אלימות פיזית ונפשית ארוכה וממושכת שהופעלה כנגד הנאשמים על־ידי
 אבי המשפחה. התיקון האמור נועד להסדיר, כפי שניתן יהיה לראות בהמשך,
 מקרים שבהם מעשה הרצח בוצע לאור התעללות חמורה ומתמשכת של בן
 משפחה. עם זאת נדגיש, כי מקרים אלה אינם מצויים, מטבע הדברים, במרכז

 הדיון במאמר זה.

 6. ת״פ (ב״ש) 98/94 מ״י נ׳ בן רפאל, תקרין מחוזי 97(1) 275, 278.
 7. לעיל הערה 1, בע׳ 11652. ראה גם הצעת החוק, לעיל הערה 2, בע׳ 475.

 8. ע״פ 6353/94 בוחבוט נ׳ מ״י, פ״ד מט(3) 647. תפ״ח (ת״א) 416/93 מ״י נ׳ הסו, פ״מ נה3)
.281 
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 הצעת החוק המקורית והשינויים שחלו בה במהלך החקיקה

 כלל״

 הצעת החוק המקורית כרכה, למעשה, ארבע סיטואציות שונות שלגביהם סבורים
 היו מנסחיה כי יש מקום להתחשב בנסיבות המיוחדות לצורך קביעת אחריות

 מופחתת:

 א. הסיטואציה הראשונה דנה במצבים נפשיים שבהם היה נתון העבריין בעת
 ביצוע מעשה ההמתה, הגובלים, אך אינם נכנסים, בגדרה של הגנת אי־

 שפיות הדעת,
 ב. הסיטואציה השנייה מדברת על מצבי גבול שבהם העבריין, בעת ביצוע
 מעשה ההמתה, היה קרוב ליהנות מן ההגנות של הגנה עצמית, ו/או צורך

 ו/או בורה,9 אך חרג במעט מדרישות הסבירות.
 ג. הסיטואציה השלישית דנה במצבים שבהם העבריין ביצע את מעשה ההמתה
 בשל התעללות חמורה ומתמשכת בו ובבן משפחתו בידי נפגע העבירה.
 ד. הסיטואציה הרביעית דנה במקרים של ״המתות חסד״ שבהם העבריין, שהוא
 קרוב בקירבה מיוחדת לקורבן, ממית אותו בשל מצבו הבריאותי חסר

 התקווה.10

 חיבור זה יתמקד בדיון בסיטואציה הראשונה דלעיל, הנוגעת למצבים הנפשיים.

 הנוסח של הצעת החוק המקורית
 הצעת החוק המקורית, כפי שאושרה בקריאה הראשונה, קבעה, בנוגע לסיטואציה

 הראשונה, כדלקמן:11

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

 מעבירת הריגה,
 (ב) לענין סעיף זה, ״אחריות מופחתת״ - אחריותו של

 אדם שהיה בעת עשיית העבירה באחד מאלה:

 (1) במצב הגובל אך איננו בגדר אי שפיות הדעת לפי
 סעי!? 34ח...״(ההדגשות אינן במקור).

 כפי שניתן להתרשם, הצעת החוק המקורית מנוסחת באופן כללי, שאינו
 מבקש להגדיר את העבריין כ״חולה״ או כסובל ״מהפרעה נפשית״ בכדי

 שייהנה מן ההפחתה במידת האחריות.

 9. סעיפים 43א, 34יב, 34יג לחוק העונשין, התשל״ז-1977.
 10. מה שנהוג לכנות גם ״רצח מתוך רחמים״.

 11. הצעת החוק, לעיל הערה 2, בע׳ 476.
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 הדרישה העיקרית המצויה בה מתמקדת במצבו של הנאשם בעת ביצוע
 העבירה, קרי, כי העבריין הממית יהיה ״במצב הגובל אך אינו בגדר אי־שפיות
 הדעת לפי סעיף 34ח״. מצב זה, לפי ההצעה, מאפשר לבית־המשפט להפחית את
 דרגת האחריות של העבריין ולהרשיע אותו בעבירה שאינה חמורה מעבירת הריגה.

י שנתקבל פ  התיקון כ

 הצעת החוק הוגשה בקריאה הראשונה על־ידי ממשלת ישראל. לאחר הקריאה
 הראשונה הועברה הקריאה לדיון בוועדת החוקה חוק ומשפט ושם, לאחר דיון ער,

 נתקבל הנוסח הקיים היום בדמותו של סעיף 300א, הקובע כדלקמן:12

 300א. עונש מופחת
 (א) על אף האמור בסעיף 300, ניתן להטיל עונש קל מהקבוע בו,

 אם נעברה העבירה באחד מאלה:
 (1) במצב שבו, בשל הפרעה נפשית חמורה או בשל ליקוי בכושרו
 השכלי, הוגבלה יכולתו של הנאשם במידה ניכרת, אך לא עד כדי

 חוסר יכולת של ממש כאמור בסעיף 34ח -
 (1) להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו; או

 (2) להימנע מעשיית המעשה״.

 עיון ראשוני בסעיף שנתקבל בסיום הליך החקיקה מלמד, כי הוא מכיל מספר
 הגדרות השונות מן הנוסח של ההצעה, כפי שאושרה בקריאה הראשונה.

 עיקר השינויים מתמקדים בהוספת הגדרה ״קלינית״/משפטית לסעיף, בדמות
 ההפרעה הנפשית החמורה, בהמרת הקביעה כי העבריין יהיה זכאי ליהנות
 מאחריות מופחתת לזכאות לעונש מופחת, ומשינוי בקריטריונים המאפשרים

 לעבריין לחסות בצל הסעיף.13
 לשינויים אלה נתייחס בהרחבה להלן, תוך כדי השוואת נוסחו של סעיף 34ח

 לחוק העונשין לנוסח של סעיף 300א האמור.

ואת היסודות של סעיף 300א(א) ליסודות של סעיף 4בח  השו
 כפי שציינו, הנוסח של סעיף 34ח לחוק העונשין, הדן בפטור מאחריות פלילית,

 וסעיף 300א(א)(1), דומים.
 להלן נציג את הסעיפים השונים, נבחן את יסודותיהם, ונעמוד על ההבדלים

 ביניהם.
 סעיף 34ח לחוק העונשין, התשל״ז-1977, קובע:

 12. ראה דברי הכנסת, לעיל הערה 1, בע׳ 11650.
 13. בהצעה המקורית דובר על ״מצב הגובל אך איננו בגדר אי־שפיות הדעת״. הניסח שהתקבל
 אימץ את הקביעה שלפיה העבריין שיכולתו הוגבלה במידה ניכרת, אך לא עד כדי חוסר

 יכולת של ממש, הוא הזכאי ליהנות מן ההפחתה האמורה.
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 ״34ח. אי־שפיות הדעת [תיקון: תשנ״ד]
 לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שעשה אם, בשעת
 המעשה, בשל מחלה שפגעה ברוחו או בשל ליקוי בכושרו השכלי,

 היה חמר יהולת של ממש -
 (1) להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו; או

 (2) להימנע מעשיית המעשה״.

 הפסיקה14 פרשה את הדרישות האמורות בסעיף בצורה דווקנית והיתה מוכנה
 להכיר בפטור מאחריות פלילית רק כאשר התקיימו היסודות הבאים:

 1. הנאשם סבל ״ממחלה שפגעה ברוחו או מליקוי בכושרו השכלי״, כלומר,
 הנאשם סבל ממחלת נפש של ממש,15 או מליקוי בכושרו השכלי.16

 2. מחלת הנפש או הליקוי בכושר השכלי גרמה לנאשם להיות ״חסר יכולת של
 ממש״, כלומר שהמחלה שללה ממנו לחלוטין את היכולת:

 א. ״להבין את אשר הוא עושה או את הפסול שבמעשהו״. מבחן זה הינו מבחן
 קוגניטיבי/שכלי, הבוחן אם הנאשם מבין את המשמעות הערכית
 השלילית הטמונה במעשהו, או אם הנאשם יכול להבחין בין טוב לרע,
 קרי בפסול הגלום במעשיו. חשוב להזכיר, כי מבחן זה מבוסס על כללי
 מק׳נוטון, שפותחו באנגליה במחצית המאה ה־19 בעקבות משפטו של
 דניאל מק׳נוטון, שעמד לדין לאחר שרצח את מזכירו של ראש ממשלת
 בריטניה בשל מחלת הפרנויה ממנה הוא סבל. על מהותו של מבחן זה ניתן

 ללמוד מדבריו של פרופ׳ פלד בנדון:17

 ״מדובר כאן בחוסר יכולת להבין את המשמעות הפיזית של מעשהו
 או, במלים אחרות, את משמעות מעשהו לאור כללי מציאות הטבע.
 יובחן כאן כי אין מדובר בטעות כלשהי בנוגע לטיב הפיזי של
 המעשה, אלא בעצם הכושר לתפוס את משמעותו. אדם מעיף חפץ

ו חאמד נ׳ מ״י, פ״ד נא(3) 245, 250.  14. לדוגמה, ע״פ 1677/95 ואיל אג
 15. שפ, בעי 250-249.

 16. ״ליקוי בכושרו השכלי״ - הכוונה בדיבור האמור בסעיף הנה הן לליקויים מולדים, קרי,
 פיגור שפלי קשה המביא לליקוי משמעותי בכושר השכלי, והן לליקויים בכושר השכלי
 שנגרמו עקב מחלות או טראומות במהלך החיים. ראה בנדון את ת״פ (ב״ש) 933/97 מ״י נ׳
 עוקב (טרם פורסם). בפסק־דין זה הפחית בית־המשפט בעונשו של רוצח לפי סעיף 300א
 לחוק העונשין, תשל״ז-1977, בשל ליקוי בכושרו השכלי שבא לידי ביטוי בהידרוצפלוס־
 עצור. יודגש, כי אבחנה נוספת בין ליקוי נפשי ובין מחלת נפש נעוצה באפשרות לשינוי
 במצבו של החולה; בעוד שמצב של ליקוי הוא קבוע, מחלת נפש הינה לבלית ובהחלט

 ייתכנו שיפור והרעה במצבו של החולה.
 חשוב להדגיש, כי בחיבור זה נתמקד בעיקר בחלקו הראשון של הסעיף, קרי, בתחום

 ההפרעות הנפשיות, ופחות בתחום ״הליקויים בכושר השכלי״.
 17. ש״ז פלר יפודות בדיני עונשין (כרך א, תשמ״ד) 665.

219 



ח ט מ  אסף טויב הפרקלי

 באוויר ומצפה שאותו חפץ יוסיף לעוף ולהתרומם. ולעולם לא
 ייפול חזרה. אדם עורף את ראשו של אדם כדי להרכיבו על גופו
 של אדם אחר. וניתן להביא אין סוף דוגמאות לתפיסת המציאות
 הפיסית בניגוד לכלליה, מטעם מי שנטרפה עליו דעתו, ובשל כך
 הוא מנותק מכללי מציאות זו. זהו הסימן האחד מבין שני הסימנים

 אשר שוללים את הכשרות הפלילית במישור השכלי.
 הסימן האחר הוא כאשר אין אדם מסוגל ״לעמוד על הפסול
 שבמעשהו״. גם כאן מדובר בכושר השכלי של האדם להבין את
 משמעות התנהגותו, אך הפעם את המשמעות הערכית לאור כללי
 המציאות החברתית. אין זה עניין של טעות במישור החברתי של
 המעשה, או של אי־ידיעה על היות המעשה אסור, או של אי־
 השלמה עם התפיסה הערכית של המעשה מטעם החברה. אין גם
 אפשרות להעמיד את האדם על הפסול שבמעשהו, שכן אין הוא
 מסוגל להבחין בין טוב לרע בגלל שיבוש במערכת חיי הנפש שלו,
 ולכן חסר יכולת לעמוד על המשמעות הערכית של מעשהו דווקא
 לפי מושגי החברה. הוא מנותק מבחינה מנטאלית מכללי המציאות
 החברתית ומשום כך גם מן התפישה הערכית של מעשהו מטעם
 הציבור. לכן אין הוא תופס כל פסול במעשהו והכל כאמור בגלל
 מחלה או ליקוי שפגעו בכושר השכלי. למשל, אדם שבשעת
 מחלתו ובגללה, יוצא לרחוב ללא כסות לגופו ומתנהג כך כאילו

 כל אחד רשאי לנהוג כמוהו...״.

 ב, ״להימנע מעשיית המעשה״ - מבחן זה חינו מבחן רצוני, הבוחן את
 יכולתו של הנאשם לשלוט על מעשיו, גם אם הוא מבין את הפסול הטמון
 בהם. חשוב לציין שמבחן זה הוסף לחוק העונשין רק בתיקון 39, ואימץ
 ככלל, הלכה למעשה, את הלכת הדחף לאו בר־כיבוש שהיתה מקובלת
 בקרב הפסיקה, החל מאמצע שנות החמישים.18 פרופ׳ פלר מרחיב אודות

 מבחן זה, בקובעו:19

 ״אפילו כאשר תפישתו השכלית של האדם את הדברים לאור כללי
 מציאות הטבע וכללי המציאות היא תקינה - עדיין הוא עלול
 להיות נעדר כשרות פלילית, אך הפעם במישור הרצוני. בשל
 שיבוש במערכות חיי הנפש שלו, משתלט עליו רעיון לענין נתון,
 בעל היבט אופרטיבי המתבטא בצורך שלא ניתן להתגבר עליו
 לבצע מעשה מסוים, שנועד לפתור את הבעיה שמציקה לו
 במסגרת אותו רעיון; מעשה זה עשוי להצמיח עבירה פלילית.

 18. וראה את דעת המיעוט של השופט אגרנט בע״פ 118/53 מנדלברוט נ׳ י״מ, פ״ד י 281, ואת
 ע״פ 1861/55 מיזאן נ׳ י״מ, פ״ד יא 769, שבמסגרתו נתקלה דעת המיעוט האמורה של

 השופט אגרנט.
 19. פלר, לעיל הערה 17, בעי 665.
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 למשל אדם נתפס לרעיון כי הוא נרדף על ידי פלוני, ולכן מן
 ההכרח לרצוח אותו; הוטלה על אדם שליחות אלוהית להצית יעד
 מסוים, ולכן הוא חייב לבצע את המעשה; שדים ורוחות מובאים
 על־ידי פלוני עלי־אדמות, וההשגחה הטילה עליו את הנטל לחסלו
 כדי להציל את האנושות מפני סכנת הרס, והוא מצווה לציית
 לפקודה זאת; הכל כאשר רעיונות אלו התפתחו עקב שיבוש
 במערכת חיי הנפש של אותו אדם, ואילו מימוש ההיבט האופרטיבי
 של הרעיון נעשה אצלו תחת דחף חולני בלתי נשלט, בגלל אותו

 שיבוש ברוחו״.

2 קבעה שצירוף  בהתייחס לאמור לעיל, חשוב להדגיש כי הפסיקה0
 המלים ״חסר יכולת של ממש״ נועד להדגיש, כי הסימפטומים של המחלה או
 הליקוי השכלי חייבים להיות חד־משמעיים, להבדיל מםימפטומים פחות

 החלטיים.
 מכאן, שהגנת אי־השפיות תחול רק על מי שלוקה במחלת נפש ממשית
 ומוגדרת ולא על מי שסובל מבעיות נפשיות הנופלות בחומרן ״ממחלת נפש

2  מסוג פסיכוזה״.1
 כן חשוב להזכיר כאן, כי תנאי הכרחי ומצטבר נוסף הרלוונטי לקיומו של
 הפטור דורש כי בזמן האירוע, קרי, ״בשעת המעשה״ סבל הנאשם ממחלת הנפש
 האמורה, ובמלים אחרות, צריך להראות שיש קשר סיבתי בין היות האדם בהתקף

 פסיכוטי לבין האירועים נשואי כתב האישום.

 סעיף 300א(א) לחוק העונשין, תשל״ז-1977
 באופן כללי ניתן לומר, כי הנטייה של הפסיקה היתה לראות את יסודות סעיף

2  34ח וסעיף 300א כדומים האחד לשני, מבחינת מישורי הפגיעה:2

 ״מבחינת מישור הפגיעה [המישור הקוגניטיבי/שכלי והמישור
 הרצוני - א׳ט׳] דומה הוראת סעיף* 300א(א) להוראותיהם של
 סעיףן 34ח ו־34ט (הגנות אי־שפיות הדעת ושכרות), לא כן במידה

 של המחלה״(ההדגשות אינן במקור).

 מן המובא לעיל ניתן לראות, אם־כן, כי ההבדלים הקיימים ביסודות
 הסעיפים נוגעים ל״הגדרות הקליניות״ (מחלות/הפרעות) ולמידת השפעתן על

 יכולתו של הנאשם להבין את מעשיו או לשלוט בהם.

 20. ת״פ (חיי) 163/94 מ״י נ׳ חוםאמ (טרם פורסם), תקרין מחוזי כרך 96(1) 925.
 21. כדוגמה ניתן להביא את ע״פ 187/61 באנו נ׳ י״מ, פ״ד טז 1105; ע״פ 228/76 בוטל נ׳
 י״מ, פ״ד לא(2) 141, 145, ע״פ 423/89 ששון נ׳ מ״י פ״ד מח4), 824, 828; פרשת פלונית,

 לעיל הערה 2א, בסעיף 8 לפסק־הדין.
 22. ע״פ 3243/95 צלאדו נ׳ מ״י (טרם פורסם), פ״ד נב (1) 768, 790-789.
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 היסוד הראשון נוגע, כאמור, בהגדרה ״הקלינית״/משפטית ממנה צריך
 הנאשם לסבול בכדי להיכנס לגדר הסעיף.

 סעיף 300א(א) קובע, כי הנאשם צייר להיות במצב שבו הפגיעה בו נגרמה
 בשל ״הפרעה נפשית חמורה״ ולא בשל ״מחלה שפגעה ברוחו״. בהתייחסו לכך,

 הסביר בית־המשפט העליון את הכוונה בדיבור ״הפרעה נפשית חמורה״:23

 ״׳הפרעת אישיות כשלעצמה איננד! ממלאת את יסודותיו של
 סעיף 300א לחוק העונשין. נדרשת הפרעה נפשית המורה או
 ליקוי בכושר שכלי אשר מגבילה את יכולת הנאשם במידה ניכרת
 שאינה מגיעה לכדי אי־שפיות הדעת (כמוגדר בסעיף 34ח לחוק

 העונשין)״(ההדגשות אינן במקור).

 בהקשר זה חשוב להזכיר, כי לפחות חלק מן הפסיקה מפרשת את המונח
 ״הפרעה חמורה״ באופן כל כך מצמצם, עד שזו עשויה להגיע לרמה של כמעט

2  מחלת נפש של ממש.4

 ״מכאן ניתן ללמוד, כי ״לסעד מן הצדק״ ראוי רוצח רק כאשר
 מידת הפגיעה הנפשית, בה הוא לוקה עקב מצבו הרפואי־
 פסיכיאטרי (הפרעה נפשית חמורה או ליקוי בכושרו השכלי),
 חסרה אך במעט מזו של בעל ״חוסר יכולת של ממש״ (ההדגשות

 אינן במקור).

 אם־כן, בכדי שנאשם יוכל ״ליהנות״ מהפחתה בעונש, צריך שההפרעה
 הנפשית החמורה ממנה הוא סובל תהא ״חסרה״ אך במעט מהפגיעה שבה פוגעת

 מחלת נפש בנאשם הזכאי ״לחסות בצילו״ של סעיף 34ח.
 היסוד השני עוסק בחומרתה של ההפרעה או המחלה בנאשם.

 בעוד שסעיף 34ח לחוק העונשין קובע, כאמור, כי הנאשם צריך להיות ״חסר
 יכולת של ממש״ כתוצאה מן המחלה, קובע סעיף 300א(א) כי יכולתו של הנאשם
 צריך שתוגבל ״במידה ניכרת, אך לא עד כדי חוסר יכולת של ממש כאמור
 בסעיף 34ח״. באופן כללי קבע בית״המשפט, ביחס לסעיף 300א, כי נקודת המוצא
 היא שההתקף הפסיכוטי הוא המקנה את האפשרות לעבריין ליהנות מן ההגנה

 המצויה בסעיף:25

 ״ההתקן? הפסיכוטי הוא זה אשר מקנה לנאשם את האפשרות
 ליהנות מן האמור בסעיף 300א. בהעדר התקף שכזה בזמן האירוע
 אין אדם הסובל מהפרעת אישיות גבולית עונה לקריטריונים

 הקבועים בסעיף 300א״(ההדגשה אינה במקור).

 23. ע״פ 7944, 4389/93 מרדכי נ׳ מ״י, פ״ד נ(3) 239, 251-250.
 24. פרשת צלאח, לעיל הערה 22, בע׳ 791-790.

 25. ת״פ 214/91 מ״י נ׳ גלעד שמן, תקרין מחוזי, כרך 98(1) 1171, 1183.
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 בהתייחסה לשוני בין ההגדרות של סעיף 34ח לסעיף 300א פרשה הפסיקה
 את ההבדל בין ההגדרות הנזכרות לעיל באופן הבא:26

 ״השוני העיקרי בין ההקלה שבסעיף 300א(א) להגנה שבסעיף 34ח
 לחוק, חינו שוני כמווזי ולא שוני איכותי, שעה שבסעיף 300א(א)
 לחוק נדרשת הפרעה ״במידה ניכרת״, בעוד שבסעיף 34ח לחוק

 נדרש חוסר יכולת של ממש״(ההדגשה אינה במקור).

2  ובפסק־דין אחר נפסק:7

 ״ההבדל בין הסייג הפוטר מהאחריות הפלילית לבין העילה
 להפחתת העונש ברצח הוא בעוצמתם של הגורמים המצויים
 ביסוד שתי הוראות אלה. בעוד שעושה המעשה אינו נושא
 באחריות הפלילית אם איבד עקב מחלת הנפש את יכולת ההבנה
 והרצון, הרי שניתן להפחית בעונשו של הורג אדם בכוונה תחילת
 אם יכולת ההבנה והרצון הופחתו כתוצאה מהפרעה נפשית

 חמורה״(ההדגשות אינן במקור).

 מן האמור לעיל ניתן לראות, כי למרות השוני בניפוח סעיפים 34ח ו־300א
 (מחלה, לעומת הפרעה נפשית) נוטה הפסיקה לחפש את אותו ״מנגנון״ מגביל,
 בדמותו של ההתקף הפסיכוטי, בכדי לאפשר לנאשם לזכות בפטור מאחריות

 פלילית או בהפחתה בעונש, כפי שקבוע בסעיפים אלו.
 השוני, כפי שנקבע, הינו ״בכמות״ או ״בעוצמה״ שבה מגיע אותו המנגנון
 לידי ביטוי. ובמלים אחרות, כאשר עוצמת ההפרעה (כמותה) היא חזקה מאוד עד
 שהיא מביאה לשלילה מוחלטת של יכולת השליטה או של יכולת ההבנה, אזי אנו
 נמצאים בתחומו של סעיף 34ח לחוק העונשין, אך אם מדובר בעוצמה (כמות)
 פחותה, המביאה לשלילה חזקה אך לא מלאה, של יכולת השליטה או של יכולת

 ההבנה, אזי אנו נמצאים בתחומו של סעיף 300א לחוק.
 בשל חשיבותה של האבחנה שהוצגה על־ידי בית־המשפט, נרחיב בנדון,
 במטרה לנסות ולהסביר על דרך המשל את ההבדלים בין המנגנונים הנפשיים

 השונים הקיימים בכל אחד מן הסעיפים.
 נדמה לשם כך את כוח הרצון החופשי של העבריין לבלם גדול, המורכב
 ממאה בלמים קטנים. כאשר כל הבלמים אינם מתפקדים, אנו נכנסים לגדרו של
 הפטור מאחריות הנקוב בסעיף 34ח. אם חלק קטן מן הבלמים עדיין מתפקד ורוב
 הבלמים אינם מתפקדים, אזי, לפי האמור לעיל, הסיטואציה מובילה להפחתה
 בעונש לפי סעיף 300א. ובמלים אחרות, כאשר המחלה הנפשית שוללת לחלוטין
 את יכולתו של האדם לשלוט על עצמו (המבחן הרצוני) או להבין את הפסול

 26. דנ״פ 2156/98 צלאח נ׳ מ״י, תקדין־עליון 98(2), המצטט את האמור בערעור צלאח, לעיל
 הערה 22, בעי 790-789.

 27. פרשת חאמד, לעיל הערה 14, בע׳ 251-250.
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 שבמעשהו (המבחן הקוגניטיבי), אזי חל סעיף 34ח לחוק העונשין, שמחיל את
 הפטור מן האחריות הפלילית; כך, אדם שמחשבת רדיפה השתלטה עליו והיא
 גרמה לו לחשוד כי שכנו זומם לרצוח אותו, כל זאת בשל מחלת הפרנויה ממנה
 הוא סובל, ועקב כד הוא אינו יכול לשלוט על עצמו לחלוטין והורג את אותו
 השכן, יהיה זכאי לחסות בצילו של סעיף 34ח. אצל אדם כזה כל ״הבלמים״ נפגמו
 ועל־כן אין מעשיו מגלים כל יכולת, ולו מזערית, של בחירה. לעומת זאת, כאשר
 הפרעה הנפשית שוללת רק באופן חלקי ומשמעותי את יכולתו של האדם לשלוט
 על עצמו, יחול סעיף 300א לחוק העונשין. כך, אדם הסובל מהפרעת אישיות
 גבולית, המצוי במצב בו הוא כמעט ואינו מבין לחלוטין את טיב מעשיו עקב
 ההפרעה, ובשל כך רוצח את בת זוגתו, יחסה בצילו של העונש המופחת הנקוב
 בסעיף 300א. ברוח דוגמת הבלם שהבאנו לעיל ניטה לומר, כי אצל אדם כזה כל
 הבלמים הנפשיים אינם עובדים, למעט בודדים שאינם מסוגלים למנוע ממנו

 מלבצע את מעשיו.
 םיבום ההבדלים העיקריים בין יסודות סעיף הפטור (סעיף 34ח), לבין סעיף
 העונש המופחת (סעיף 300א), מלמד כי עיקר השוני בין הסעיפים מתמקד

 באלה:

 א. בהגדרה הקלינית/משפטית ממנה סובל הנאשם - קרי, אם מדובר במחלת
 נפש המצדיקה מתן פטור מאחריות פלילית לפי סעיף 34ח לחוק העונשין או
 בהפרעה נפשית חמורה שהיא אבן הבוחן ״הקלינית״ לפי סעיף 300א לחוק

 העונשין.
 ב. בעוצמת ההשפעה של ההפרעה על יכולתו הקוגניטיבית או הרצונית של
 הנאשם - כלומר, אם מדובר בשלילה מוחלטת או חלקית של יכולתו של

 האדם לשלוט על מעשיו או להבין את אשר הוא עושה.

 חשוב להזכיר, בהקשר זה, כי בסיכומו של דבר קובע בית־המשפט, שבין שאר
 הגורמים, גם תחושת הצדק מדריכה אותו בבואו לפסוק אם נאשם זכאי להפחתה
 בעונש מכוח הסעיף, וכי המרחק בין המחלה הנדרשת כדי לפטור מאחריות את
 הנאשם לבין ההפחתה בעונש אינו גדול. כך נפסק גם בפרשת צלאח, שבה עמד
 לדין נאשם שהצית את חברתו למוות. המומחים שהופיעו בפני בית־המשפט קבעו,
 כי הנאשם סבל לפני הרצח ממצב דכאוני והיה בעל אישיות המתפקדת ברמה
 גבולית. בהכרעת הדין קבע בית־המשפט, כי אין להחיל את סעיף 300א ויש

 להרשיע את הנאשם בעבירת הרצח:28

 ״שכן לא בא סעיף 300א אלא לאפשר לבית המשפט לחרוג
 מעונש החובה במקרים יוצאי דופן בהם תחושת הצדק מחייבת
 שלא לגזור מאסר עולם על הרוצח, על־אף שהוא רוצח, אם בשל
 מצבו הנפשי ואם בשל הנסיבות המנויות בסעיפים קטנים (ב) ו־(ג)

 של סעיף 300א״(ההדגשות אינן במקור).

 28. פרשת צלאח בערעור הפלילי, לעיל הערה 22, בע׳ 791-790.
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 בהקשרה של ״תחושת הצדק״ המדריכה את השופט שלא לגזור עונש חובה
 על עבריין שביצע את מעשה הרצח בעטיה של ״הפרעה נפשית חמורה״, חשוב
 להעיר, כי הוועדה לבחינת דרכי ההבניה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין,
 שבראשה עמד שופט בית־המשפט העליון אליעזר גולדברג, התייחסה באופן כללי

2  לשיקול הדעת המסור בידי בית־המשפט וקבעה כדלקמן:9

 ״קביעת רציונלה לענישה היא שאלה ערכית, המבטאת את דעת
 רוב החברה בנושא הענישה, ומן הראוי הוא בי התשובה לשאלת
 עקרונית זו תינתן על ידי המחוקק, ולא על ידי־כל שופט על

 תפיסתו והבנתו״(ההדגשה אינה במקור).

 אם־כן, קביעת בית־המשפט, כאמור לעיל, בדבר ״תחושת הצדק״ שמדריכה
 אותו בבואו להחליט אם להחיל על נאשם הסובל מהפרעה נפשית חמורה את
 ההפחתה בעונש כאמור בסעיף 300א לחוק העונשין, אינה נקייה מספקות ואינה

 פשוטה כלל ועיקר כפי שנדמה היה מלכתחילה.

 הערות על נוסח החוק ויישומו בפועל
 להלן נציג מספר הערות על נוסח החוק ועל אופן יישומו בפועל. במסגרת זו
 נתמקד בבחינת הקריטריון הקליני, המהווה כיום יסוד מיסודות סעיף 300א לחוק,
 בבחינת השינוי שבא לידי ביטוי במעבר מ״אחריות מופחתת״ ל״ענישה מופחתת״
 ובעובדה שהתיקון שנתקבל אינו קובע מנגנון טיפולי לאנשים חולים החוסים

 בצילו.

 הקריטריון הקליני

 נראה, כי את עיקר הבעייתיות בסעיף 300א לחוק העונשין ניתן לייחס
 לקריטריון הקליני המופיע בדמותה של ההגדרה בדבר ״הפרעה נפשית חמורה״,

 אשר לפיו ״זוכה״ הנאשם בהקלה בעונש.
 לטעמנו, קריטריון זה, שלא היה קיים בנוסח החוק והוסף כאמור לאחר
 הקריאה הראשונה, רק מסבך את היכולת של בית־המשפט להגיע לתוצאה צודקת
 ומעמיד את המומחה הפסיכיאטרי במצב שבו הוא אינו מסוגל להתאים את

 האבחנות שלו לדרישות החוק.
 ככלל ומבחינה משפטית גרידא, הנקודה המכרעת לקביעת אחריותו של
 עבריין הסובל מבעיות נפשיות מתמקדת בשאלת מצבו ויכולתו לשלוט על

 עצמו בזמן ביצוע העבידה.
 ובמילים אחרות, נאמר כי מבחינה משפטית טהורה שלילת היכולת
 הקוגניטיבית או הרצונית של העבריין כתוצאה מתסמונת נפשית כלשהי, ללא
 קשר להגדרה הקלינית־פסיכיאטרית (הפרעה או מחלה) ממנה הוא סובל, היא

 29. דו״ח הועדה לבחינת דרכי ההבניה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין (ירושלים,
 אוקטובר 1997) 9 (להלן ״דוח ועדת גולדברג״).
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 המכרעת לצורך קביעת מידת האחריות. אכן, וכפי שקבע בית־המשפט המצב
 הפסיכוטי הוא אבן הבוחן לפי קובעים את מידת השליטה של העבריין במעשיו

 בעת האירוע נשוא העבירה.30
 העובדה שהאדם סובל מהפרעה נפשית חמורה, או לחלופין ממחלת נפש,
 אינה מעלה ואיננה מורידה וזאת משום שאין מתאם מלא בין מידת השליטה של

 האדם על עצמו לבין ״ההגדרה הקלינית״ המיוחסת לו. ובמילים אחרות:
 א. יכול שאדם יסבול ממחלת נפש ויהיה במצב פסיכוטי שאינו ״חריף״ או מלא,
 זאת כפי שקרה בפרשת פלונית, שם דובר באם שאובחנה כסובלת ממחלת
 נפש מסוג סכיזופרניה, אשר בתקופה של רמיםיה חלקית (הקלה חלקית

 במצב הפסיכוטי) זרקה את תינוקה מהחלון וניסתה לרצוח גם את בנה.31
 ב. לעומת המצב המתואר בם״ק א, יכול שיהיה אדם המאובחן כסובל מהפרעה
 נפשית והנתון במצב פסיכוטי מלא, כשאין לו כל יכולת לשלוט על מעשיו.
 מצבי קיצון כאמור יכולים להתקיים, בין השאר, באנשים הסובלים
 מהפרעת אישיות גבולית, הפרעת אישיות סכיזואידית והפרעת אישיות

3  סכיזוטיפלית.2

 אבן הבוחן, אם־כן, להגדרת אחריותו של העבריין הסובל מן הבעיה הנפשית,
 נגזרת, כאמור, מן השאלה באיזה מצב נפשי הוא היה נתון בעת ביצוע העבירה
 וכיצד מצב זה השפיע על כוח הרצון שלו, ללא קשר ישיר לאבחנה הקלינית

 ״הפורמאלית״ המיוחדת לנאשם על־ידי המומחים הרפואיים.
 מבחינה קלינית/רפואית נקבע שמצב פסיכוטי הוא מצב המביא להגבלה עד
 לשלילה, של כוח הרצון. גם מבחינה משפטית מהווה המצב הפסיכוטי אחד
 התנאים ההכרחיים לפטור מאחריות פלילית לפי סעיף 34ח33 לחוק העונשין, או

 להפחתה בעונש לפי סעיף 300א לחוק העונשין.34
3  מצב פסיכוטי מוגדר בספרות הפסיכיאטרית כדלקמן:5

 ״הפרעה נפשית חמורה ביותר בשיפוט המציאות וביצירת
 מציאות חדשה. המונח בא לשם תיאור אדם בזמן מסוים או
 לשם תיאור הפרעה מנטלית, אשר במהלכה בזמן מסוים כל
 האנשים החולים בה פסיכוטיים. זוהי הפרעה חמורה ביותר בתחומי
 החשיבה, התפיםה וההתנהגות הדרושים לניהול אורח חיים תקין.
 אדם במצב פסיכוטי אינו מסוגל להעריך את הדיוק של תפיסתו

 30. פרשת גלעד שמן, לעיל הערה 25, בע׳ 1171.
 31. פרשת פלונית, לעיל הערה 2א.

 32. מן הראוי להזכיר בהקשר זה את פרשת עוקב, לעיל הערה 16, שם דובר, כאמור, בנאשם
 שאובחן כסובל מפגם אורגני במוח, אודותיו נקבע כי לא שלט לחלוטין על מעשיו בעת

 ביצוע הרצח.
 33. כדוגמה ניתן להביא את פרשות פאנו, בוטל וששון, לעיל בהערה 21.

 34. וראה לדוגמא את פרשת גלעד שמן, לעיל הערה 25.
 35. א׳ אליצור, ש׳ טיאנו, ח׳ מוניץ, ומ׳ נוימן פרקים נבחרים בפפיביאטריד! (ח׳ מוניץ עורך,

 מהדורה חדשה, תשנ״ז) 139.
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 ומחשבותיו ומניח הנחות מוטעות על אודות המציאות גם נוכח
 עובדות סותרות... הדגש הוא על הפרעה קשה בשיפוט

 המציאות״(ההדגשות אינן במקור).

 ניתן לראות, כפי שכבר ציינו, כי המצב הפםיכופטי הוא ״שמייצר״ את העדר
 השליטה והוא מופיע הן במחלות נפש והן בהפרעות.

 בנקודה זו ובטרם נמשיך בדיון, חשוב, לדעתנו, להבין מהו המקור לאבחנה
 הקלינית הנהוגה כיום בחוק בין מחלות נפש להפרעות הנפשיות המהוות, כאמור,

 ״הקריטריון הקליני״ בםעיף 300א לחוק העונשין.
 ככלל, הפםיכיאטריה נהגה בעבר לחלק את התסמונות הנפשיות לשלוש

 קבוצות עיקריות: מחלות פסיכוטיות, הפרעות אישיות ומחלות נברוטיות.36
 עיקר ההבדל בין שלוש הקבוצות, בהקשר הנדון בחיבורנו, נעוץ בקיום
 מצבים פסיכוטיים קבועים המאפיינים את קבוצת המחלות הפסיכוטיות, לעומת
 העדר מצבים אלה בקבוצת המחלות הנברוטיות ובקיומם של מצבים פסיכוטיים

 חולפים בחלק מן ההפרעות הנמנות על הקבוצה של הפרעות האישיות.37
 בקליפת אגוז נבהיר, כי ״הפרעת אישיות״ מוגדרת בדפוסי תגובה והתנהגות
 לא מסתגלת, המושרשים עמוק באישיותו של האדם ומתבטאים באופן נמשך
 לאורך השנים.38 הפרעות האישיות נובעות מהתפתחות הדרגתית של דפוסי
 אישיות נוקשים ומעוותים, היוצרים, כאמור, בלא תקנה, דרכים בלתי־מםתגלות
 לתפוס את העולם, לחשוב עליו ולהתייחס עליו. גישות לקויות־הםתגלות אלה
 פוגמות במידה ניכרת, למצער בדרך כלל, בכמה היבטים של התפקוד ובמקרים

 מסוימים גורמות למצוקה אישית קשה.39
 קבוצת המחלות הפסיכוטיות היא למעשה קבוצת המחלות שאליה מתייחס
 סעיף 34ח, אשר הוכרו בפסיקה כמחלות המצדיקות מתן פטור מאחריות פלילית

 לעבריין הסובל מהן.
 המחלות הפסיכוטיות העיקריות הנמנות עם קבוצה זו הן: הסכיזופרניה,
 הפרנויה, המחלה הסכיזו־אפקטיבית, מחלות פסיכוטיות קצרות מועד וההפרעות

4  האפקטיביות שמגיעות לדרגת חומרה פסיכוטית.0
 הקבוצה העיקרית אליה כיוון סעיף 300א היא קבוצת הפרעות האישיות.
 נדגיש, כי כמגדירים של הפסיכיאטריה המודרנית נזנחה האבחנה שהוצגה לעיל
 ובמסגרת זו הושמט לחלוטין המושג ״מחלת נפש״ והוחלף במינוח ״הפרעה

 נפשית״.
 המינוח ״הפרעה נפשית״ מתייחם כיום, אם־כן, לכל שלוש הקבוצות שהצגנו
 לעיל. ההסבר שניתן להוצאת המינוח ״מחלה״ והחלפתו במושג ״הפרעה״

 36. שם, בעי 123.
 37. כדוגמה ניתן להביא את הפרעת האישיות הגבולית. ראה פרקים נבחרים םפפיכיאטריח,

 לעיל הערה 35, בע׳ 296.
 38. פרקים נבחרים פפםיביאטריה, לעיל הערה 35, בע׳ 289.

 39. פםיכופתולוגיה והחיים המודרניים (קרסון, בוצ׳ר מינקה, כרך א, מהדורה זמנית) 247.
 40. כגון דיכאון מג׳ורי, מחלה דו־קוטבית (מניה־דיפרסיה) ומצבים מאניים.
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 במדריך הסיווג הפסיכיאטרי שהוצא על־ידי ארגון הבריאות העולמי והמכונה
4 , הינו:1  10־ם10

 ״הבעיה הראשונית היתה להגדיר את המושג הפרעה נפשית, ובכך
 אף לתחום את גבולות מקצוע הפסיכיאטריה, שלעתים קרובות
 אינו מוגדר דיו. הוחלט לקרוא לפרק ״הפרעות מנטליות״ ולא
 ״מחלות מנטליות״, מאחר שאין די ידע כדי להכליל תחת הגדרה
 אופרטיבית אחת של ״מחלה״ את כל ההפרעות הנפשיות, כמו

 ממצאים פתולוגים ופתופםיכולוגיים או גורמים סיבתיים״,

 ניתן לראות, אם כן, כי בשל העדר ידע מספק, הוחלט לסגת מההגדרות
 הדיכוטומיות בדבר ״מחלה״ ו״הפרעה״, להגדרה רחבה וגמישה יותר הכוללת את

 כל המצבים הנפשיים בגדרן של ההפרעות הנפשיות.
 הסקירה הקצרה שהבאנו לעיל מלמדת שהפרדה המשפטית בין מחלות נפש
 להפרעות נפשיות שמצויה בחוק העונשין אינה מבוםםת, אם הן, על ההגדרות
 העדכניות של הפסיכיאטדיה ואיננה משקפת אותה. ביטוי לפער האמור ניתן

 למצוא גם בדבריו של בית־המשפט בנדון:י4א

 ״בעוד שהפסיכיאטריה המודרנית מכירה בישויות קליניות חדשות,
 הקובעות דרגות חומרה שונות של פגיעה בכושר ההבנה וברצון,
 אין ישויות אלה יכולות לקבל ביטוי במשפטנו, לנוכח טווח
 הברירה המצומצם שמעמיד סייג שפיות הדעת שבחוק העונשין״.

 מצב זה, בו אין התאמה בין ההגדרות שנמצאות בשימוש הדיסציפלינה
 הפסיכיאטרית לבין ההגדרות המצויות בשימוש המשפט גורר ומביא להתנגשות
 במפגש בין הפסיכיטריה או הפסיכיאטר נותן חוות דעת, לבין בית־המשפט.
 דוגמא להתנגשות האמורה ניתן למצוא בעדותו של הפסיכיאטר ד״ר בירגר,
 המצוטטת בפירוט באחד מפסקי־הדין שניתנו על־ידי בית־המשפט המחוזי בחיפה

 בהקשרו של סעיף 300א:42

 ״אני מצטמצם להגדרה הקלינית ואם אמרתי מה שאמרתי בחקירה
 הראשית - אני חוזר בי מזה. לא נתתי את מלוא שיקול הדעת
 לשאלה ולכן אמרתי מה שאמרתי בחקירה הראשית. הביטוי ׳הפרעה
 נפשית חמורה׳ איננו ביטוי קליני. בחקירה הראשית עברתי מסווג
 קליני לסווג משפטי ובכך טעיתי. היום אני משאיר זאת לבית־

 המשפט״.

 41. פרקים נבחרים בפפיכיאטריה, לעיל הערה 35, בע׳ 117. ראה גם 100-10, הסיווג והאבחון
 הפסיכיאטרי לפי ארגון הבריאות העולמי, 14.

 41א. פרשת פלונית, לעיל הערה 2א.
 42. ראה ת״פ (חיי) 1101/97 מ״י נ׳ מ׳ אלימלך, תקרין מחוזי 99(2) 3509, 3517.
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 חשוב לציין, כי לאור הבעייתיות הרבה שמציבות ההגדרות המשפטיות בפני
 המומחים הפסיכיאטרים, פרסמה לאחרונה החברה הישראלית לפסיכיאטריה
 משפטית המלצות להכנת חוות דעת בהקשר לענישה המופחתת, המיועדת לסייע

4  למומחה הפסיכיאטרי בעת הכנת חוות הדעה.3
 המלצות אלו, המנסות לגשר על הפער הקיים בין הדיסציפלינה
 הפסיכיאטרית לדיסציפלינה המשפטית, מכירות בפער ומדגישות את חוסר
 ההתאמה בין ההגדרות הקליניות רפואיות להגדרות המשפטיות ולפרשנות

 שניתנה להן״.44

 1. למחוקק יש עמדות ולשופט תפקיד של מפרש החוק. הקביעה
 לגבי עונש מופחת היא בידי השופט ולא בידי הרופא. לשופט
 שיקולים משפטיים וחברתיים שאינם שייכים ישירות לתחום

 הרפואה. הרופא אמור להיות נאמן לידע הרפואי שלו.
 2. המחוקק השתמש בביטוי ״הפרעה נפשית חמורה״ במשמעות של
 הפרעה נפשית קשה (serious). מנקודת ראות הפסיכיאטרים
 משמעות המילה חמורה/קשה, היא כי מדובר בהפרעה/מחלה
 הפוגעת בצורה משמעותית ברוב תפקודי הנפש, ההתנהגות

 והתפקוד.״

 הנה כי כן, וכפי שאנו טוענים גם מבחינה פסיכיאטרית, כך לפי טיוטת
 ההנחיות, משמעות המונח ״הפרעה חמורה״ הנה הן ״הפרעה״ והן ״מחלה״,45
 כשהדגש המושם הוא על פגיעה ברוב תפקודי הנפש - פגיעה הנגרמת כתוצאה

 מהמצב הפסיכוטי.
 סיכום הדברים שהבאנו עד כאן בנוגע לקריטריון הקליני מביא לדעתנו
 למסקנה כי שינוי הצעת החוק בין הקריאה הראשונה לשנייה והוספת הקריטריון
 הקליני בדמות ״ההפרעה הנפשית החמורה״, שנתקבל בסופו של דבר במסגרת
 סעיף 300א, היה מיותר ולא שרת את המטרה לשמה הוא נחקק. כפי שהראנו,
 מצבו הנפשי של הנאשם, קרי שאלת הימצאותו במצב פסיכוטי, צריכה להיות אבן
 הבוחן הרלוונטחת לקביעת אחריותו הפלילית. ניסיון להצמיד למצב זה הגדרה
 קלינית כלשהי, בדמותה של ״הפרעה נפשית חמורה״ או ״מחלת נפש״, בכדי
 לנסות ולתחום בין פטור מאחריות פלילית לבין הפחתה בעונש אינו נכון, וזאת
 משום שמצבים פסיכוטיים חלקיים או מלאים קיימים הן בהפרעות נפשיות והן

 במחלות נפש.
 זאת ועוד: כפי שהראנו לעיל, גם ההגדרות הפסיכיאטריות העדכניות
 זנחו לחלוטין את ההגדרות המסורתיות שמבחינות בין מחלות נפש והפרעות

 נפשיות.
 ההגדרה ״הקלינית״ הנוכחית, המצויה בסעיף 300א לחוק העונשין בדמותה

.http://www.mentalnet.org.il :43. ההמלצות פורסמו באינטרנט, באתר 
 44. שם, שם.

 45. נזכיר, כי המינוח ״מחלה״ אינו נמצא בשימוש המגדירים הפסיכיאטרים, כפי שציינו לעיל.

229 

http://www.mentalnet.org.il


ח ט מ  אסף טויב הפרקלי

 של ״ההפרעה הנפשית החמורה״, בעייתית מאוד ומביאה להתנגשות בלתי־נמנעת
 מעל דוכן העדים בין המומחים הפסיכיאטרים לבין מערכת המשפט ועלולה
 להביא בסופו של דבר לקיפוח זכויותיהם של עבריינים חולים שהיו כאמור
 נתונים במצב פסיכוטי חלקי או מלא וזאת בשל העובדה שבשל טרמינולוגיה

 ״קלינית״, זכויות מהותיות המגיעות להם עשויות להיות מקופחות.

 ״עונש מופחת״, תחת ״אחריות מופחתת״

 המושג ״אחריות מופחתת״ הוחלף, כאמור, בין הקריאה הראשונה לקריאה השנייה,
 במושג ״עונש מופחת״. גישת המחוקק היתה שיש בהגדרת המושג ״אחריות
 מופחתת״ משום מסר פסול שאינו מתיישב עם המעשה של קטילת אדם ולכן
 הוחלפה המילה ״אחריות״ במילה ״ענישה״, ובכך נוצר, למעשה, המושג ״ענישה

4  מופחתת״.6
 שינוי מהותי זה בהגדרה גרר גם שינוי פרוצדוראלי חשוב, הנוגע לשלב שבו

 מועלית הטענה בנוגע לענישה מופחתת.
 טענת ״אחריות מופחתת״ אמורה היתד, להיות מועלית בזמן הדיון באחריות
 הנאשם, קרי, במרכז הדיון המשפטי, טרם הרשעתו או זיכויו של העבריין. עתה
 הדיון בענישה המופחתת עבר לשלב הטיעונים לעונש ובטרם גזירת דינו של
 הנאשם, דהיינו לשלב שלאחר הרשעת הנאשם. גישת המחוקק היתה שההקלה,

 אם־כן, מתייחסת לעונש, ולא לעצם ההרשעה.
 לדעתנו, גם שינוי זה מעורר בעייתיות רבה, שכן הוא אינו מתיישב עם חלק

 מהרציונלים הבסיסיים של המשפט הפלילי כפי שנציגם בקצרה להלן.
4 כי קיימות מספר  עיון בספרות העוסקת בפםיכיאטריה המשפטית מלמד7

 הנמקות עיקריות להצדקת ההגנה של היעדר השפיות:

; האחריות המוסרית48 ו ד ק  א. ההשקפה המוסרית / ע

 האדם נתפס כבעל יכולת בחירה חופשית המתבטאת, בין השאר, ביכולת לכוון
 את מעשיו בהתאם לרצונותיו ומטרותיו, קרי, רצייה. עקרון הרצייה או הבחירה
 החופשית הוא שמאפשר לנו לקבוע כי האדם בחר במודע לפעול בדרך האסורה
 ומאפשר לנו להעריך את אותו אדם הערכה מוסרית שלילית שמתבטאת במקרים

 רבים בהטלת עונש או בסנקציה שלילית.
 במצבים בהם ניטלת מן האדם יכולת הבחירה הרצונית שלו, אם בשל נסיבות
 חיצוניות כגון כפיה או אונס ואם בשל נסיבות פנימיות כגון מחלת נפש או
 הפרעה נפשית, אין הצדקה להעריך את אותו האדם הערכה מוסרית שלילית ובכך
 נשמט הבסיס המוסרי המאפשר להעניש אותו. ענישת אדם כאמור תהיה, הלכה
 למעשה, ענישה בגין המחלה או ההפרעה ולא בגין הפגם המוסרי שגלום במעשה.

 46. דברי ח״כ דדי צוקר, לעיל הערה 1, בע׳ 11651.
 47. י׳ בזק האחריות הפלילית של הלקוי גגפשו (מהדורה שלישית, תשמ״ה)

 48. ע׳ פרוש ציות אחריות והחוק הפלילי, םוגיות משפטיות בראי פילוםופי(תשמ״ו).
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 ביטוי להשקפה המוסרית ניתן למצוא בדבריו של שופט בית־המשפט המחוזי של
 קולומביה, השופט באזלון:

"our collective conscience does not allow punushment 
where it can not impose blame".49 

 עוד חשוב להדגיש, כי הגדרת המושג רצייה לצורך הדיון המובא בחיבור זה
 היא רחבה וכוללת הן רצייה במישור הרצוני הצר, קרי, במישור השליטה על
 המעשים, והן רצייה קוגניטיבית, כלומר שאדם, בשל פגם בשיפוט, נעדר יכולת
 ערכית להבחין בין טוב לרע ולבחור ביניהם. התנהגות רצונית מאופיינית ביכולת
 של המתנהג לבחור בין מספר אופציות העומדות בפניו ביחס לנושא מסוים
 המצריך את התייחסותו. כשאדם נעדר שליטה על מעשיו, ניטלת ממנו כאמור
 היכולת לבחור, קרי, היכולת לרצות להעדיף באופן חופשי דרך אחת על פני דרך
 אחרת. אותו רציונל חל כשאדם חסר את היכולת הערכית להבחין בין פעולה
 טובה ומוסרית לבין פעולה רעה ובלתי־מוסרית. בושר הבחירה שלו נפגע ועל־כן
 לא ניתן לומר שהוא מפעיל רצון חופשי בבוחרו להוציא אל הפועל את הפעולה

 הרעה והבלתי־מוםרית.
 התפיסה המוסרית קובעת, אם־כן, שלא יהיה זה צודק להטיל עונש על חולה

 נפש לאור העובדה שחולה, כאמור, נעדר אחריות מוסרית למעשהו.

 ב. ההשקפה המשפטית - ;!קרון האחריות הפלילית

 באופן כללי ניתן לומר, כי המשפט הפלילי מטיל על נאשם אחריות פלילית
 במצב שבו לפי דרישת העבירה מתקיימים בו במזיגה הן יסוד עובדתי מסוים
 (אקטוס ריאוס) והן יסוד נפשי מסוים (מנם ראה).50 העדר רצייה, כאמור לעיל,
 משמיט, לפי התפיסה המשפטית, את היסוד מתחת לקיומו של הבסיס הנפשי

 הנדרש בפלילים. יפים בהקשר זה הם דברי בית־המשפט בנדון:51

 ״העילה לפטור מאחריות פלילית איננה אפוא היותו של מבצע
 המעשה חולה במחלת נפש, אלא אי־יכולתו של החולה לגבש
 בעטיה של מחלתו מחשבה פלילית, ובאין מחשבה פלילית לא
 מתבצעת עבירה. חולה במחלת נפש אחראי למעשיו ככל אדם
 והוא לא ישא באחריות פלילית רק אם יניח תשתית ראייתית
 המעלה ספק סביר כי מחלת הנפש שבה הוא חולה שללה
 את יכולתו לגבש כוונה פלילית כמפורט בםעין? 34ח הנ״ל״

 (ההדגשות אינן במקור).

Durham v. ראה גם .A.E. Munir Mentally Disordered Offenders (1993) 42 .49 
.U.S. 214 F.2d 862 (1954) 

 50. עקרון זה נוסח בסימנים א ו־ב לפרק ד בחוק העונשין, תשל״ז-1977.
 51. פרשת חאמד, לעיל הערה 14, בע׳ 251-250.
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 נקודת המבט המשפטית גורסת, אם־כן, כי בהעדר רצייה לא מתקיימים
 היסודות (אם הנפשי, או אם העובדתי) החיוניים להגדרת העבירה המאפשרים את

 הטלת האחריות הפלילית על הנאשם.

 ג. ההשקפה העונשית52

 בחינת התכליות העומדות בבסיס הרצון החברתי להעניש את העבריין מלמדת, כי
 רוב התכליות אינן מתקיימות במקרה שבו מדובר בחולה נפש נעדר רצייה. ככלל,

 נהוג לדבר על ארבע תכליות עיקריות העומדות בבסיס הענישה:
 1. הגנת הציבור על־ידי בידוד הנאשם - תכלית זו מושגת, במרבית המקרים53
 ממילא, עם הכרזתו של הנאשם כחולה נפש נעדר אחריות פלילית הזקוק

 לטיפול על־ידי הפנייתו לבית חולים פסיכיאטרי סגור,
 2. תיקון והרתעת הנאשם מביצוע עבירות נוספות בעתיד - תכלית זו ממסת
 על ההנחה שהנאשם פעל מתוך רצון חופשי ואם הוא יוענש בעונש מרתיע
 הוא ימנע מלחזור על מעשיו בעתיד. נאשם חולה נפש נעדר, כאמור, רצייה
 ועל כן אין כל תועלת בהענשתו, משום שאין הוא מסוגל לשלוט על מעשיו

 ועלול לחזור עליהם שוב ללא קשר לעונש שהושט עליו.
 3. עקרון המידה כנגד מידה - עקרון זה שנוי במחלוקת גם בנוגע לעבריינים
 ״רגילים״ והוא מקבל משנה תוקף בכל האמור בחולה נפש שנעדר כל אחריות

 מוסרית למעשיו.
 4. הרתעת הציבור / הכוונת התנהגות - בהקשר זה נשאלת השאלה אם מתן
 פטור לעבריינים חולי נפש לא תעודד עבריינים לעבור עבירות בתקווה
 שיוכרו לאחר מכן כחולים. אין ספק, כי זהו טיעון כבד־משקל, אך יש
 לאזנו הן עם שיקולי צדק אישי והן עם אינטרסים אחרים התומכים באי־
 הענשתו של העבריין חולה הנפש (כדוגמת חוסר הוודאות הטמונה
 בהצלחה של הרתעת הציבור על־ידי מתן עונש).54 חשוב להזכיר, כי
 לאחרונה ניתן למצוא מספר התייחסויות לעקרון ההרתעה; בפסק־דין
 ״המגורשים״ התייחס בית־המשפט העליון לשאלת ההרתעה וקבע שאין
 לגרש אדם, או בלשונו של בית־המשפט: ״לתחום את מקום מגוריו״, גם
 אם צעד זה עשוי להרתיע אחרים מלבצע מעשי טרור כנגד אזרחי מדינת
5 גם בדו״ח ״ועדת גולדברג״ ניתן למצוא הסתייגות מהתחשבות  ישראל.5
 בהרתעת הציבור כשיקול במסגרת שיקולי הענישה ותהייה בדבר
 האפקטיביות הגלומה בענישה מחמירה בכל הקשור בהרתעת עבריינים

5  פוטנציאליים:6

 52. בזק, לעיל הערה 47, בע׳ 9.
 53. למעט במקרים שבהם מוכרז שהנאשם היה חולה נפש בעת ביצוע העבידה ובעת הכרעת

 הדין הוא מוכרז כבריא (מדובר במקרים נדירים מאוד).
 54. להרחבה, ראה בזק, לעיל הערה 47, בע׳ 10.

 55. בג״ץ 7015/02, 7019/02 עג׳ורי נ׳ מפקד בוחות צה״ל בגדה המערבית (טרם פורסם),
 בעיקר פסקה 27 לפסק־הדין.

 56. דו״ח ועדת גולדברג, לעיל הערה 29, בע׳ 12.
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 ״13. החלטת הוועדה היתה שלא להופיע לשתי החריגות האמורות
 חריגה שלישית מעקרון ההלימה, לצודד הרתעה כללית, במובנה
 המקובל. ספק הוא אם החמרה בעונש לשם הרתעה כללית
 מתיישבת עם חוק־יסוד: כבוד האדם וחירותו. משמעות ההרתעה
 הכללית (במובן המקובל) הוא גרימת סבל עודף לנאשם כדי
 להשפיע בכך על הזולת שלא יעבור עבירה, כשהנאשם הינו

 אמצעי להגשמת מטרה עונשית זו...
 לא ניתן לצאת מהנחה גורפת, בי אמנם קיים קשר רציונלי בין
 החמרה יתרה בעונשו של הפרט לבין הרתעת הכלל, וגם ספק הוא
 אם לא קיימים אמצעים חלופיים להגשמת אותה מטרה אשר הופכים
 את הפגיעה היתרה בפרט לבלתי־הכרחית״(ההדגשות אינן במקור).

 נראה לנו, שהספק הקיים בדבר מקומו של עקרון ההרתעה חל גם בנוגע
 לפטור הניתן בגין מחלת נפש, קרי, אסור שהשאיפה הלגיטימית של החברה
 להרתיע עבריינים אחרים מלטעון את טענת הפטור תשמש חסם להעלאתה
 בעת הדיון בשאלת אחריותם או במילים אחרות - לטענת ההרתעה של
 עבריינים אחרים, אין כשלעצמה בסים, כשבאים לשקול אם לאפשר דיון

 בשאלת הפטור מאחריות פלילית.

 לדעתנו, כל השיקולים שהבאנו לעיל תומכים גם בשחרור מאחריות במצבים
 שבהם יכולת הרצון של הנאשם הופחתה במידה ניכרת כתוצאה ממחלה או

 מהפרעה נפשית:
 א. עקרון האחריות המופרית - אין מקום להטיל את מלוא האחריות המוסרית
 על נאשם שהרצייה שלו הופחתה במידה ניכרת ולמעשה כמעט נשללה ממנו

 לחלוטין היכולת לשלוט על מעשיו.
 ב. עקרון האחריות הפלילית - גם ניתוח של עקרון האחריות הפלילית מלמד
 שאין להטיל על נאשם את מלוא האחריות, וזאת משום שהיסוד הנפשי

 התקיים בעניינו באופן חלקי מאוד, בשל מצבו הנפשי הקשה של הנאשם.
 ג. ההשקפה העונשית - ארבע התכליות המצויות בבסיס ההשקפה העונשית
 לא תושגנה במלואן אם נטיל על עבריין, הסובל ממצב נפשי קשה, עונש
 מלא. אין ספק, כי ענישה רגילה של עבריינים כאמור רק תפחית את האמון
 הציבורי במערכת המשפט והיא עלולה אף להביא להפחתת הלגיטימציה

 ממנה היא ניזונה.
 כלומר, הדיון בנוגע להפחתה חלקית ביכולת הרצון של הנאשם צריך להיות
 באותו מישור שבו מתנהל הדיון בנוגע להפחתה מלאה ביכולת הרצון ושניהם
 צריכים להתמקד בשאלת האחריות ולא במישור העונש, כפי שנקבע בסופו של

 דבר, בנוסח שהתקבל.
 נזכיר, כי זו היתד. גם תפיסתו של פרופ׳ דוד ליבאי, שר המשפטים דאז,
 כשהציג את הנוסח הראשוני של הצעת החוק שאימץ, כאמור, את עקרון

 ״האחריות המופחתת״ ושאת דבריו הבאנו בתחילת חיבור זה.
 אנו סבורים, אם־כן, כי יש בקביעה המצויה בסעיף 300א, והרואה בנאשם
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 העומד ביסודות הסעיף רוצח לכל דבר ועניין, אך המוכנה להפחית בעונשו, משום
 קביעה שאינה עומדת ברציונלים שהצגנו לעיל ואינה מתיישבת עם הוראות

 אחרות בחוק העונשין העוסקות בנושאים דומים, כפי שנציג זאת להלן.
 כדוגמה לאמור לעיל ניתן להביא את האמור בסעיף 301 לחוק העונשין

 תשל״ז-1977, בכל הקשור בקינטור:

 ״301. לענין סעיף 300, יראו ממית אדם כמי שהמית בכוונה תחילה
 אם החליט להמיתו, והמיתו בדם קר, בלי שקדמה התגרות בתבון*
 למעשה, בנסיבות שבהן יכול לחשוב ולהבין את תוצאות מעשיו,
 ולאחר שהכין עצמו להמית אותו או שהכין מכשיר שבו המית

 אותו.״

 הפרשנות שניתנה לביטוי ״התגרות בתכוף למעשה״ או ״להלכת הקינטור״,
 כפי שמקובל לכנותה, מתבססת על ניתוח יכולת השליטה של הנאשם." בכדי
 לשלול את יסוד ״הכוונה תחילה״ הנדרש לצורך הרשעה בעבירת הרצח צריך
 הנאשם לעמוד בשני מבחנים: אחד אישי, הקרוי מבחן ״סובייקטיבי״, ואחד כללי,

 הקרוי מבחן ״אובייקטיבי״.
 באמצעותו של המבחן הסובייקטיבי בודקים אם קדמה למעשה הרצח, בסמוך
 לו, התנהגות מקוממת שהביאה את העושה, אישית, לתגובה הרצחנית תוך זעזוע
 נפשי עמוק, שהתבטאה בהשתלטות יצר הנקמה ואבדן ניכר של כוח הריסון
 העצמי להימנע מן התגובה. אם התשובה חיובית, משמש המבחן האובייקטיבי

 להכריע אם גם אדם מן הישוב היה עשוי להגיב כפי שהגיב הנאשם.
 דק אם התשובה לעמידה בשני המבחנים הינה חיובית:58

 ״לא יורשע הנאשם בעבירת רצח, אלא, בהריגה וזאת משום
 חולשת הטבע האנושי״.

 מן האמור עולה שהרציונל של הלכת הקינטור שם גם הוא את הדגש על
 הפחתה בכושר הרצון של הנאשם או, כפי שמנסח זאת בית־המשפט, ״משום
 חולשת הטבע האנושי״. הפחתה זו בכושר הרצון נובעת, כאמור, מהתגרות
 חיצונית המביאה את הנאשם לאבד את עשתונותיו, קרי, את יכולתו לשלוט על

 עצמו, ולבצע את מעשה ההמתה.
 התוצאה של הכרה בהפחתה בכוח הרצון של נאשם שקונטר, כאמור,
 מתבטאת במישור האחריות ומביאה להרשעתו בעבירת הריגה במקום

 בעבירת הרצח.
 על החשיבות היתרה שיש להרשעה בעבירת ההריגה, ולא בעבירת הרצח,

5  עמד כבר פרופ׳ פלד:9

 57. ש״ז פלר "הליך תמוה ומתסכל״ המשפט ד (תשמ״ח) 181, 184.
 58. ת״פ (נצי) 396/99 מ״י נ׳ גרשוני, החל מסעיף 10 לפסק־הדין(טרם פורסם).

 59. פלד, לעיל הערה 57, בע׳ 187.
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 ״...כלום אין הבדל בין מי שרצח בכוונה תחילה לבין מי שהרג
 עקב התגרות בו בתכוף להמתה? ההבחנה מתחייבת מהאנטי־
 חברתיות הנבדלת הגלומה בסוג העבירה ודבוקה באישיות
 העבריין; ואם החוק מבחין בין עבירת ״רצח בכוונה תחילה״
 לבין עבירת ״הריגה״, הוא נותן ביטוי בכך גם להתייחסות
 הערכית הנבדלת של הציבור למידת החומרה של כל אחד מסוגי
 עבירות אלו ולמידת השלילה שבתדמיתם הייחודית של אלו
 העלולים לעבור אותן. לכן הרשות השופטת, שהיא מופקדת על
 יישום החוק באורח ערכי ומבודל, מצווה למלא את תפקידה תוך
 התאמת הכרעותיה להוראותיו הנבדלות של החוק, בנוגע לכל
 אירוע עברייני לפי נתוניו הרלוונטיים ונסיבות התרחשותו, טיבו
 הייחודי, משקלו האנטי־חברתי ותדמית אישיותו של בעל

 האירוע״.

 לדעתנו, אותו רציונל הגלום בהכרה בהלכת הקינטור חל, אף במשנה תוקף,
6 שבגינה הופחתה יכולת  בכל האמור בעבריין הנמצא על םף אי־שפיות הדעת,0
 הרצון שלו באופן ניכר בעת ביצוע ההמתה. ובמילים אחרות: אין לדעתנו הבדל
 עקרוני בין עבריין שיכולת הרצון שלו הופחתה כתוצאה מקינטור לבין עבריין
 שיכולת הרצון שלו הופחתה כתוצאה מכך שהיה מצוי במצב פסיכוטי ״חלקי״

 הגובל בגדר אי־שפיות הדעת.
 גם ההכרה בהתייחסות השונה שיש ״לאנטי־חברתיות״ של העבירות
 השונות (רצח והריגה) ובהתייחסות הציבור ״למידת החומרה של העבירה״
 כמאמרו של פרופ׳ פלד, תומכת, לדעתנו, בדעה שאין כל הבדל עקרוני בין
 עבריין שקונטר לבין עבריין המצוי במצב הגובל, אך איננו בגדר, אי־שפיות
 הדעת. זאת במיוחד לאור האמור בדברי ההסבר שליוו את חקיקת סעיף 300א
 במתכונתו הנוכחית והקובעים שאסור לפחת בתפיסה החברתית הנוגעת
 לערכם של חיי אדם אשר נקטלו בנסיבות האופייניות למעשי רצח ויש
 להטביע את הקלון המתלווה לעבירות כאלו, ללא כל קשר למצבו הנפשי של

 הרוצח.61
 בדרך דומה הלך גם בית־המשפט בפסק־הדין בפרשת פלונית, חולת נפש,
 שהוכח כי זרקה את תינוקה מבעד לחלון והרגה אותו בשל מחלת נפש ממנה
 סבלה. בהקבילו את ההפחתה בכוח הרצון לקנטור בגינו של המצב הנפשי, קובע

 בית־המשפט:61א

 ״בדומה (לקינטור - א׳ ט׳) לחץ נפשי פדי מחלת־נפש, עשוי א!ן
 הוא למנוע גיבוש החלטת קטילה שקולה (ודוק: המצב הנפשי
 השולל את גיבוש ההחלטה להרוג נבדל מן המצב הנפשי הנדרש

 60. אם בגין מחלת נפש ואם בגין הפרעה נפשית.
 61. ת״פ (י״ם) 256/95 «״י נ׳ בן חודאד, תקרין מחוזי, כרך 96(3) 2413, 2416.

 61א. פרשת פלונית, לעיל הערה 2, בסעיף 11 לפסק־הדין.

235 



ח ט מ  אסף טויב הפרקלי

 להפחתת העונש בעבירה של רצח. שכן, בעוד שבמקרה האחרון
 היחלשות כושר ההבנה והרצון אינה מונעת גיבוש הכוונה המיוחדת
 בעבירה של רצח, הרי מצב נפשי מסוים, בנסיבות מסוימות, עשוי
 לשלול גיבוש כזה, והעניין הוא איפוא עובדתי ותלוי נסיבות״

 (ההדגשות אינן במקור).

 חשוב להדגיש, כי הסיפא בקביעתו האמורה של בית־המשפט תמוהה ובלתי־
 ברורה. לא ברור לנו מהו ההבדל העקרוני בין הפחתה כזו או אחרת בכוח הרצון
 המאפשרת להבדיל, לכאורה, בין מצבים נפשיים המזכים להפחתה באחריות לבין
 אלו המזכים להפחתה בעונש. לטעמנו, אין הבדל עקרוני בין הפחתה בכוח הרצון
 בשל קינטור או בשל מחלה או הפרעה נפשית. ברגע שלא נתגבש היסוד הנפשי
 הדרוש להטיל את האחריות הפלילית בשל הפחתה בכוח הרצון, אין להטילה ואין
 זה משנה אם הגורם להפחתה היה קינטור או הפרעה נפשית כזאת או אחרת.
 באותו האופן, אם התגבש היסוד הנפשי הרלוונטי להטלת אחריות פלילית, אין
 גם מקום להתחשב ולהפחית את העונש. חשוב להזכיר בהקשר הנדון, כי זו הייתה
 גם כוונתו המקורית של המחוקק שביקש, בצדק, לעגן את עקרון ״האחריות
 המופחתת״ בספר החוקים הישראלי. בשל החששות שהצגנו לעיל נתקבל הנוסח
 המעוות בדמותו של סעיף 300(א) לחוק העונשין, שיוצר בעיות פרשניות הן בקרב
 המגזר הפסיכיאטרי והן בקרב המגזר המשפטי, כפי שניתן היה להתרשם מן

 הציטוט שהבאנו לעיל.
 בהקשר זה חשוב להדגיש, כי המשפט האנגלי ניגש לסוגיה זו ובוחן את

Griew:62 שאלת האחריות, וממנה גוזר את העונש הראוי. כותב על כך המלומד 

"...the defendant had an abnormality of mind (of 
appropriate origin). This had a substantial effect upon 
one or more relevant functions or capacities (of 
perception, understanding, judgment, feeling, control). 
In the context of the case this justifies the view that his 
culpability is substantially reduced. His liability is on that 
account to be diminished. More shortly: his abormality of 
mind is such consequence in the context of this offence 
that his legal liability for it ought to be reduced". 

 אם־כן, ניתן לראות שגם המשפט האנגלי בוחן את מעשיו של נאשם
 שכתוצאה ממצבו הנפשי נפגעה יכולת הרצייה שלו או יכולת ההבנה שלו דרך

 בחינת מישור האחריות ולא ישירות דרך המישור העונשי.
 המסקנה המתבקשת מכל האמור לעיל הינה, לדעתנו, כי הקביעה המצויה
 כיום בחוק בדמות ה״עונש המופחת״ אינה עולה בקנה אחד עם הרציונלים של
 המשפט הפלילי, אינה מתיישבת עם הרציונל של הוראות אחרות המצויות בחוק

.M. J. Allen Textbook On Criminal Law (5th ed., 2000) 1 3 6 6 2  המצוטט ב־ .
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 העונשין כדוגמת הלכת הקינטור ואינה מתיישבת עם מידת ״האנטי־חברתיות״
 הגלומה בעבירה.

 כאן המקום להזכיר שוב, כי הצעת החוק המקורית צעדה בכיוון שאנו
 מציעים, קרי הפחתה במישור האחריות, בקובעה כי נאשם שהוכר כמצוי ״במצב
 הגובל אך איננו בגדר אי־שפיות הדעת״ לא יורשע בעבירה שהיא חמורה מעבירת

 הריגה.
 לסיכום סוגיה זו: ניסוח סעיף 300א הוא לדעתנו בעייתי ואינו מתיישב,
 כאמור, הן עם הרציונלים של דיני העונשין והן עם ההיגיון הגלום בהכרה
 בעיקרון האחריות המופחתת. מצב זה מביא בהכרח לכך שסעיף 300א, במתכונתו
 הנוכחית, אינו מתיישב עם הלכות מושרשות כדוגמת הלכת הקינטור ובכך פוגם

 גם בשאיפת המחוקק ליצור הרמוניה חקיקתית.
 לדעתנו, מיטיב היה המחוקק לעשות, אילו השאיר על כנה את ההגדרה כפי
 שנתקבלה בקריאה הראשונה בעת שהוגשה הצעת החוק הממשלתית ולפני

 העברתה לדיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט.

 אמצעי טיפול

 את המצב המצוי ניתן לבקר גם מכיוון התוצאה של ההכרה בבעייתו של
 הנאשם. כאמור, הסעיף מוחל על נאשמים הסובלים ״מהפרעה נפשית חמורה״.
 ההיגיון המתבקש מההכרה בבעייתו הנפשית של הנאשם הוא כי בד בבד עם
 ההכרה בבעיה ועם ההפחתה בעונש, יסמיך המחוקק את בית־המשפט להורות,
 לפי שיקול דעתו, על טיפול בעבריין במסגרת פסיכיאטרית מתאימה, בהתאם
 למצבו ובדומה לאמור בסעיף 15 לחוק הטיפול בחולי נפש, תשנ״א-63,1991 הדן
 בעבריינים חולי נפש או בסעיף 19ב לחוק הסעד (טיפול במפגרים),

 תשכ״ט-64.1969
 נדגיש, כי נכון להיום אין לבית־המשפט סמכות כזו וכל שנותר לו הוא
 האפשרות להמליץ בפני שלטונות הכלא על טיפול כאמור. מצב זה חמור במיוחד
 על רקע העובדה שבעת תקופת מאסרו של העבריין, הוא עלול שלא להיות

 63. חוק טיפול בחולי נפש, התשנ״א-1991 קובע בסעיף 15 כדלקמן:
 ״15(א)הועמד נאשם לדין פלילי ובית המשפט סבור, אם על פי ראיות שהובאו לפניו מטעם
 אחד מבעלי הדין ואם על פי ראיות שהובאו לפניו ביוזמתו הוא, כי הנאשם אינו מסוגל
 לעמוד לדין מחמת היותו חולה, רשאי בית המשפט לצוות שהנאשם יאושפז בבית
 חולים או יקבל טיפול מרפאתי; החליט בית המשפט לברר את אשמתו של הנאשם לפי
 סעיף 170 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982 (להלן - חוק סדר
 הדין הפלילי), יהיה הצו שניתן כאמור בר־תוקף עד תום הבירור, ומשתם או נפסק
 הבירור והנאשם לא זוכה - יחליט בית המשפט בשאלת האשפוז או הטיפול המרפאתי.
 (ב) הועמד נאשם לדין פלילי ובית המשפט מצא כי הוא עשה את מעשה העבירה שבו
 הואשם, אולם החליט, אם על פי ראיות שהובאו לפניו מטעם אחד מבעלי הדין ואם
 על פי ראיות שהובאו לפניו ביוזמתו הוא, שהנאשם היה חולה בשעת מעשה ולפיכך
 אין הוא בר־עונשין, ושהוא עדיין חולה, יצווה בית המשפט שהנאשם יאושפז או יקבל

 טיפול מרפאתי״.
 64. (להלן - ״חוק הסעד״).
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 מטופל וכך, לאחר ריצוי תקופת מאסרו, הוא עלול לצאת לחופשי, מבלי
 שההפרעה הנפשית החמורה שממנה הוא סובל מטופלת.

 זאת ועוד: עיון בחוק הסעד מלמד, כי המחוקק העניק לבית־המשפט
 אפשרויות שונות להורות על טיפול במפגרים שעבדו עבירות, במטרה להביא
 לפתרון שיתיישב הן עם טובתם והן עם טובת החברה, במסגרת זאת לבית־המשפט
 יש סמכות בכל שלב משלבי המשפט להורות, כי המפגר יועבר למסגרת טיפולית.
 נחזור ונדגיש, כי גם לאחר שנשלח מפגר כאמור למאסר ובתקופת מאסרו מתגלה
 כי הוא מפגר, מוסמך בית־המשפט להורות על העברתו למעון סגור לצורך טיפול
 בו,65 כלומר, לבית־המשפט יש סמכות לחזור ולעיין מחדש בהחלטתו אם מתגלים

 נתונים חדשים אודות העבריין נשוא הדיון.
 באנגליה, אם חבר המושבעים מוצא שהנאשם ביצע את מעשה ההריגה
 במצב של ״אחריות מופחתת״ יכול בית־המשפט לבחור ואף לשלב בין צורות
 שונות של טיפול וענישה, מבחינה סטטיסטית חמישים אחוז מן הנאשמים
 המורשעים בעבירת הריגה, לאחר שמתקבלת טענתם בדבר אחריות מופחתת,
 נשלחים בצו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים פסיכיאטרי. ככלל, צורות
 הענישה שניתן להטיל על נאשם שהורשע בהריגה בגלל שהיה במצב של
 אחריות מופחתת כוללות תקופת מבחן, עונש על תנאי, מאסר בתנאים שונים
 ואף מאסר עולם. נציין, כי בשנים 1997-1988, כעשרה אחוזים מן המורשעים
 בהריגה שנקבע לגביהם כי היו במצב של אחריות מופחתת, נשפטו לעונש של

6  מאסר עולם.6

 הדין המשווה

 אנגליה

 הגנת ״האחריות המופחתת״ הועלתה לראשונה באמצע המאה ה־19 בסקוטלנד
 על־ידי שופטים שרצו להימנע מלגזור על הנאשם את עונש המוות, שהיה עונש
 חובה שהוטל בגין עבירת הרצח, אך לא רצו לפטור אותו כליל מעונש בשל
 העובדה שכוח הרצון שלו נפגע במידה שאינה מגיעה כדי מחלת נפש ומצדיקה

6  את מתן הפטור המלא.7
,Homicide Act ,1957בשנת 1957 גובשה ההלכה באנגליה והופיעה ב־ 
 כשהמטרה העומדת מאחורי חקיקתה הינה, כאמור, הימנעות מהטלת עונש מוות
 על עבריינים הסובלים מהפרעות נפשיות ומליקויים קוגניטיביים שאינם מגיעים
 כדי מחלת נפש. סעיף 2(1) לחוק קובע, כי במצבים שבהם אדם רוצח או מהווה

 שותף לרצח, הוא לא יורשע ברצח, אם הוא סובל:68

 65. וראה בנדון את סעיפים 19א - 19ד לחוק הםעד, לעיל הערה 64.
 Allen .66, לעיל הערה 62, בע׳ 133.
 Munir .67, לעיל הערה 49, בע׳ 26.

 Munir .68, שפ, שם.
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"From such abnormality of mind as substantially 
impaired his mental responsibility for his acts and 
omissions in doing or being a party to the killing" 

 תחת זאת מומרת הרשעת העבריין בעבירת הרצח, לעבירה שבה רמת
 האחריות נמוכה יותר, קרי לעבירת הריגה.

 הפסיקה האנגלית פרשה את ההוראה לעיל כמכיל שלושה יסודות עיקריים:69
 א. היסוד הראשון מתמקד בכך שהנאשם סבל בעת ביצוע העבירה, בתרגום
 חופשי, ׳ממצב נטשי שאינו נורמלי׳ ("abnormality of mind"). בהלכת
7 כי מצב  Byrne, שנפסקה על־ידי בית־המשפט האנגלי לערעורים, נקבע0
 נפשי שאיננו נורמלי, משמעו מצב נפשי השונה בצורה משמעותית ממצב
 נפשי נורמלי שמאפיין אנשים רגילים, באופן שבו אדם יסביר׳ היה מכנה

 אדם המצוי במצב כזה כאדם המצוי במצב לא נורמלי.
 המונח פורש באופן רחב, כך שהוא מספיק להכיל את כל הפעולות הנפשיות
 בכל ההיבטים ולא רק מתייחס ליכולתו של הנאשם לתפוס בחושיו את
 המשמעות הפיזית של מעשה שנעשה, או להפעיל יכולת שיפוט אם מעשה
 מסוים הוא מוטעה, אלא כולל גם את היכולת של האדם להפעיל כוח רצון

 במטרה לשלוט על מעשיו, בהתאם ליכולת שיפוט רציונאלית.
 ב. היסוד השני דורש ש״המצב הנפשי שאינו נורמלי״ ינבע ממצב של ליקוי או
 הגבלה ביכולת השכלית, או ממצבים של מחלות או פציעות הפוגעות
 ביכולתו השכלית של הנאשם. עם זאת, לא נכללות בהגדרה שביסוד זה
 רציחות שבוצעו על רקע של קנאה או שנאה חולנית, כמו גם מקרים של
 הרעלה. חרף זאת, בכל הקשור להרעלה הנגרמת כתוצאה מאלכוהוליזם,
 הכירה הפסיקה האנגלית בשני חריגים. החריג הראשון חל כאשר שתייה
 כרונית גרמה למוחו של הנאשם נזק כל כך חמור שבעת ביצוע העבירה הוא
 לא יכול היה, בשל מצב מוחו, להפעיל שיפוט או תגובות רגשיות מותאמות.
 החריג השני חל כאשר האלכוהוליזם אינו גורם לפגיעה במוחו של הנאשם,
 אך משפיע באופן חמור על יכולתו, כך שיש אצלו דחף בלתי־נשלט לשתות
 את כוסית האלכוהול הראשונה, המכניסה אותו בסופו של דבר למצב שבו

 יכולתו לשלוט על עצמו נפגמת באופן קיצוני.
 ג. היסוד השלישי חל כאשר ״המצב הנפשי הבלתי־נורמלי״ השפיע באופן
("substantially impaired his mental מהותי על ״אחריותו המנטלית״ 
 ("responsibility (של הנאשם) בעת ביצוע או השתתפות בביצוע, של מעשה
 ההריגה. בהלכת Byrne קבע בית־המשפט, כי השפעה על ׳אחריותו
 המנטלית׳ של הנאשם משמעה יכולתו הנפשית של הנאשם להבין או לשלוט

 על המעשים הפיזיים שהוא מבצע.
 ככלל, הפרשנות שניתנה על־ידי הפסיקה האנגלית למינוח ״מהותי״

. ,th ed13(Card, Cross & Jones Criminal Law ) 1995 (להלן - ״קארד״). 1 4 6 69. 
 ראה גם Allen, לעיל הערה 62, בעי 133.

, שם, בע׳ 146. 3 All E.R . ההלכה נדונה אצלCard1960 [ ואחי[R.V. Byrne . 1 70. 
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 (substantial), בהקשר של ״הפגיעה המהותית״, נמצא באמצעו של הסרגל,
 שבקצהו האחד מצויה שלילה מוחלטת של כוח הרצון או ההבנה של הנאשם,
 ובקצהו השני מדובר בפגיעה טריוואלית או מינימאלית בכוח הרצון או

 ההבנה.

 עם ביטול עונש המוות בשנת 1965, הרציונל העיקרי לקיומה של ההגנה
 הושמט, אולם, האפשרות שלא לגזור על הנאשם מאסר עולם איפשרה לבית־
 המשפט לנהוג בגמישות ובהתאם למתבקש, בנאשמים, שהוגדרו כזכאים ליהנות

 מהגנת האחריות המופחתת.
 לאחד חקיקת ה־Mental Health Act, 1983 ניתנו לבית־המשפט כלים
 נוספים לטיפול בעבריין שעונשו הופחת מסיבה של ״אחריות מופחתת״, כפי
 שציינו לעיל. בין השאר נזכיר שבמקום מאסר יכול בית־המשפט לצוות שהנאשם

 ישלח לטיפול במסגרתו של בית חולים פסיכיאטרי.
 עוד נדגיש, כי הגורם המחליט בנוגע לזכאות הנאשם ״להינות״ מן ההגנה

 הוא השופט ולא חבר המושבעים.71

 הרץ בארצות־הברית

 בניגוד לאנגליה, אין בארצות־הברית הסדר אחד בכל הקשור בהגנת ״האחריות
 המופחתת״.72 ככלל, ומעבר להגנה המקובלת של היעדר השפיות, פותחו במספר

 מדינות בארצות־הברית שלוש גישות הנוגעות לאחריות המופחתת:
."diminished capacity" - 1. גישת ״היכולת המופחתת״ 

 2. הגישה שאותה נכנה ״הגישה ההומאנית״ - גישה הרואה בהטלת בעונש
 המוות המוטל על עבריינים הסובלים מהפרעה נפשית עונש ״בלתי רגיל

 ואכזרי״.
."guilty but mentally i l l  3. גישת הרואה בעבריין אשם אך ״חולה נפש״ - "

 שלוש הגישות הנזכרות לעיל, בניגוד לפטור הניתן בגין מחלת נפש, מביאות
 בסיום ההליך המשפטי להרשעתו של העבריין, אך מתאפיינות בנכונות
 להתחשב במצבו הנפשי של העבריין, הן בהקשרה של העבירה שבה הוא

 מורשע והן בהקשרו של העונש המוטל עליו.

Diminished Capacity 

 בתחילת המאה העשרים החלו בתי־המשפט בארצות־הברית להכיר בעובדה
 שהבעייתיות הנפשית של הנאשם עשויה להשפיע על הוכחת היסוד הנפשי הכרוך
 בביצוע העבירה, אך, עם זאת, היא איננה משמיטה את הבסיס מתחתיו כפי

 שהדבר קורה כשניתן הפטור בגין ״אי־שפיות הדעת״.

. C r . App. R52 R.v. Cox . (1968) לעיל הערה 49, בעי 27. ראה גם , . M u n i r 7 1 
 Munir .72, לעיל הערה 49, בעי 34.
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 משמעותה של הכרה זו היתה, כי לא ניתן היה להוכיח בעבירות רצח את יסוד
 הכוונה, קרי היסוד הנפשי (mens rea), הנדרש להוכחת רצח בכוונה תחילה,
 המהווה רצח מדרגה ראשונה. על־כן חומדת ההרשעה הופחתה והוםבה לעבירת
 רצח מדרגה שנייה, או במקרים קיצוניים יותר, אף לעבירת הריגה. בהקשר זה
 נזכיר, כי מצב זה שונה מהמקובל באנגליה, שם ההכרה ״באחריות המופחתת״

 הינה סטטוטורית ומביאה להפחתה מיידית בדרגת האחריות.73
 העובדה שמדובר בהגנה שפותחה על־ידי הפסיקה האמריקאית ושאינה
 משקפת הסכמה חברתית רחבה, הביאה לנםיונות לצמצם אותה. כך, בקליפורניה,
 החוק הפלילי משנת 1982 מבהיר באופן שאינו משתמע לשתי פנים, בי לא תחול
 ההפחתה בעונש בגין ״יכולת מופחתת״ או בגין ״אחריות מופחתת״.74 בקולוראדו
 נפסלה על־ידי בית־המשפט העליון של המדינה הוראה חוקית שצמצמה את
 האפשרות להוכיח מצבים של ״יכולת מופחתת״ אך ורק בנוגע לעבירות של
7  ״כוונה מיוחדת״, בנימוק שהיא אינה עומדת בדרישה החוקתית להליך תקין.5
 מונטנה היא המדינה היחידה שקבעה שעילה לתחולת ״היכולת המופחתת״ תהא
 מצב שבו העבריין לא גיבש יסוד נפשי ספציפי(mens rea) המקים את העבירה.
 המשמעות המעשית של קביעה זו היא שבוחן מציאות לקוי הנגרם כתוצאה מן
 ההפרעה הנפשית, והיוצר יסוד נפשי מדומה בנוגע לתפיסת המציאות בפועל,
 אינו מביא להחלתה של ההגנה, כך שאדם הסבור בעקבות מחשבות השווא שלו

 שהוא מצוי במצב של הגנה עצמית, לא יוכר כבעל ״יכולת מופחתת״.76

 הגישה ״ההומאנית״

 הבסיס להתפתחות ההגנה נשען על התיקון השמיני לחוקה האמריקאית, שאוסר
"cruel and unusual - הטלתם של עונשים ״יוצאי־דופן או אכזריים״ 

.punishment" 
 איסור זה משמעותי בכל הקשור בעונש המוות שמוטל בדרך כלל במשפטי
 רצח. במשפטים מסוג זה שוקל בית־המשפט/חבר המושבעים, לאור האיסור הנזכר
 לעיל, אם יש מקום להטיל בכל זאת על הנאשם עונש מוות או לגזור עונש של
 מאסר. אבן הבוחן להכרעה, כאמור, הינו הנסיבות האופפות את ביצוע העבירה.
 כשלבית־המשפט מסתבר כי נסיבות המקרה הינן חריגות ופועלות לטובתו של
 הנאשם באופן שהטלת עונש מוות ייתפס כאכזרי בנסיבות העניין, נשקלת על

ת האפשרות להמיר את העונש כאמור.  י

2d. P750, 518 d 2. C a l . 7  People v. Poddar 10 Munir 342ראה גם . 36שפ, בע׳ , 3
.(1974) 

G. E. Dix & M. Sharlot Criminal Law, Cases And Materials 74. ראה גם 
th ed, 1996) 880.(14 

.2dP653 Hendershott v People 385 בע׳ 38. ראה גם , M u n i r .75 , 49לעיל הערה 
.(Colo., 1982) 

 Munir.76, לעיל הערה 49, .38בע׳
Codified as Montana Revised ראה גםMontana Laws ,1977, ch. 196, §3, 

.Codes Annotated 46-14-101, 46-14-102 
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 לאור התיקון השמיני לחוקה, פותחה במרבית המדינות בארצות־הברית
 רשימת הנסיבות שבהן יש מקום להתחשב בעבריין, כאמור, ולא לגזור עליו עונש
 מוות. במסגרת רשימה זו, הנטייה תהיה לראות גם במצבו הנפשי של הנאשם בעת
 ביצוע העבירה נסיבה המהווה עילה להתחשבות ולהמרת העונש. נעיר, כי הוכחת
 הנסיבות, כאמור, כרוכה בדיון ובהבאת ראיות להוכחת הנסיבות מצד ההגנה

 והתביעה.77

"Guilty but mentally ill" 

 בשנת 1975 חלה התפתחות נוספת בתחום זה, שהופיעה בדמותה של חקיקה
 הרואה את העבריין אשם בביצוע העבירה אך עם זאת מכירה בעובדה שהוא חולה
 נפש - "guilty but mentally ill".78 מטרת החקיקה היתה להביא להפחתת
 הזיכויים בגין הגנת ״העדר שפיות הדעת״, מבלי שיהיה צורך לבטל אותה כליל.
 במילים אחרות, המטרה היתה לאפשר למושבעים להימנע מהכרעה של ״הכל או
 לא כלום״, במקרים שבהם מדובר בעבריין שברור על פניו כי הוא חולה, אולם את

 מעשה העבירה הוא לא ביצע בעטיה של המחלה ממנה הוא סובל.79
 מדינת מישיגן אימצה את הגישה הזו בחקיקה. מחלת נפש מוגדרת במסגרת
 הגנה זו, ובתרגום חופשי ״כהפרעה משמעותית במחשבה או במצב הרוח שפוגעת
 באופן משמעותי בשיפוט, בהתנהגות, בבוחן המציעות או ביכולת לעמוד

 בדרישות החיים...״.
 לבית־המשפט נתונה גם סמכות, מעבר ליכולת להעניש את הנאשם בעונש
 הקבוע לעבירה בחוק, לשלוח עבריין כאמור שמורשע ומוכת חולה, לאשפוז
 לצורך טיפול נפשי. זאת ועוד, ניתן לקבוע, כי אחד התנאים לשחרורו של
 העבריין על תנאי בהמשך יהיה מותנה בקבלת הטיפול הנפשי. הפרתו של התנאי

 כאמור, קרי אי־התייצבות לטיפול, עשויה להביא לביטולו של השחרור.
A (American Psychiatrie Association) פרסם נייר . P . A  נציין כאן, כי ^
 עמדה המשקיף באור פסימי על הקביעה בדבר היותו של הנאשם ״אשם אך חולה
 נפש״. לדעתם, קביעה כאמור עשויה להעניק למושבעים ״דרך מילוט״ נוחה
 מקביעה שהאדם הוא חולה ועל כן לאו בר עונשין. כמו כן, קביעה כאמור עשויה
 להביא למצב שבו עבריין חולה לא ישלח לקבל טיפול כתוצאה מאילוצים

8  תקציביים שאינם ממין העניין.0
 חשוב להדגיש, כי העובדות מצביעות על כך שבמישיגן לא היתה הפחתה
 בזיכויים על בסיס טענת העדר השפיות. זאת ועוד: נמצא, כי נאשמים שהורשעו
 על בסים ההגנה של ״אשם אך חולה נפש״ לא זכו לטיפול נפשי טוב יותר

 מנאשמים שהורשעו בדרך ״הרגילה״.81

 77. ראה Munir, לעיל הערה 49, בע׳ 39.
 78. שפ, שם

 79. ראה גם Dix & Sharlot, לעיל הערה 74, בע׳ 837.
 80 שם, שם.

 81. ראה Munir, לעיל הערה 49, בע׳ 39.
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 סיכום ומסקנות
 בחיבור זה ביקשנו לפרוס את היריעה על התיקון שנעשה עם חקיקת סעיף 300א
 לחוק העונשין בכל הקשור בעבריינים הסובלים מהפרעות נפשיות, שביצעו

 בעטיים של ההפרעות האלו את מעשה הקטילה.
 לדעתנו, אין ספק כי השינויים שעבר החוק במהלך תהליך החקיקה וברגש
 על שינוי הקריטריון הקליני והחלפת הקביעה בדבר אחריותו המופחתת של
 העבריין בזכאותו לעונש מופחת, פגעו באופן משמעותי במטרתו המקורית של
 הסעיף, קרי, עשיית צדק אינדיווידואלי עם נאשמים שמנגנון הרצייה שלהם

 נפגע באופן משמעותי וחמור והביאם לבצע את מעשה הקטילה.
 שינויים אלה, כפי שהראנו, אינם מתיישבים עם ההגדרות הקליניות של
 הפסיכיאטריה המודרנית, עם הרציונלים של המשפט הפלילי ועם הוראות דומות

 אחרות בחוק.
 לדעתנו, הצעת החוק כפי שעברה בקריאה הראשונה עשויה היתה לענות על

 מרבית הבעיות שסעיף 300א במתכונתו הנוכחית מציב.
 נציין, כי יש להקדיש תשומת לב מיוחדת לעובדה שאין החוק מסדיר מתן
 טיפול כלשהו לעבריינים אשר בהם הוא מכיר כסובלים ״מהפרעות נפשיות
 חמורות״ ובכך יש יותר מטעם לפגם, שכן לאחר ריצוי תקופת העונש המופחת הם

 חוזרים ללא טיפול ובאותה רמת מסוכנות אל הקהילה.
 סקירת הדין המשווה מלמדת, כי בארצות־הברית ובעיקר באנגליה, ההסדרים
 המשפטיים הנוגעים בסוגיה זו הם בכיוון הפתרונות שאנו מציעים, קרי, הפחתה
 במישור האחריות, תוך שימת דגש על מצבו של העבריין וסמכות בית־המשפט

 להורות על טיפול בו.
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