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  רבקה שור�  שופטת בכירהה כבוד  פני ב

 

 

  מאשימה

  

  מדינת ישראל

 עו"ד גלית זימר� ע"י 

  

  נגד

 

  דברה בנימי� נאש�

  ע"י עו"ד סגי זקס

  

  

 

� הכרעת די

 1   מחמת הספק.  זכאי הנאש�

  2 

 3   כללי. א

  4 

 5 לסעי� בניגוד, שני� 18 על עלה לא שגילו, לקטי� אלכוהול מכירת בגי� אישומי� שני הנאש� כנגד

 6  . העונשי� חוקל) 1א(א193

  7 

 8  .  כשעה של בהפרש 30/08/2016 יו� באותו התרחשו רועי�איה שני

 9 מכר השני רועיבא ואילו מי� ובקבוק" הייניק�" מסוג בירה בקבוק הנאש� מכר הראשו� רועיבא

 10  . קטי� לאותו, וחטיפי�" קרלסברג" בירה בקבוק

  11 

 12  . באשדוד לקטיני� אלכוהול מכירת נגד מבצע במסגרת משטרתי כסוכ� פעל הקטי�

 13  . באשדוד" טיי� ביג" בעסק ומוכר כבעלי� שימש הנאש�

   14 
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 1  הצדדי� עמדות. ב

  2 

 3  ההגנה עמדת

 4  ההגנה לא כפרה בעובדות.

 5 הוראות בי� התאמה חוסר, התיקו� לחוקתיות הנוגעות משפטיות טענות על הגנתה את ביססה ההגנה

 6 חוקל כא34 לסעי� בהתא� ליהנות הנאש� רשאי ממנו ספק ומעלה בהירות חוסר יוצר אשר  המחוקק

� 7  . הפלילי הדי� סדר חוקל )10(149 סעי� לפי הצדק מ� הגנה לטענת וכ�, העונשי

  8 

 9  . במכשלה המדובר כי ,וציינה 23 כב� בגיר להיות נחזה אשר הסוכ� של למראהו הפנתה ההגנה

 10 קטי� לשלוח היה ראוי לקטי� מכירה מתבצעת א� לבדוק האכיפה תכלית  א� כי ציי� הנאש� כ"ב

 11 כאד� נראה ספק ללא אשר הבגירות גבול על בחור ולא קטי� היותו על בבירור מצביע שמראהו, 15 כב�

 12  .בוגר

  13 

 14 סוכ� אותו את הפעילה המשטרה רועיהא ביו� כי, עולה ממנו 9/ת – הפעולה דוח על הצביעה ההגנה

 15 הרכישה בוצעה המקרי� ששת ובכל עסק מכל רכישות שתי, עסק בתי בשלושה קניות לביצוע – קטי� –

 16 שהמשטרה הטענה את מאששת בהיותה, המזכה הראייה היא 9/ת, לדידה. מזהה תעודה דרישת ללא

 17  . עסקי� בעלי אות� לכל הארוע ביו� מכשלה הציבה

  18 

 19 כאשר פלילית מבחינה תקי� בלתי מצב מייצרי� שלו המשנה סעיפי על א193 סעי' כי הוסיפה ההגנה

 20 את הפ� מודעות חזקת בעוקה) 1ג(א193 שסעי� בעוד ,מאסר עונש דויבצ קובע) 1א(א193' סע – האחד

� 21 אי�ככלל ו להתגבשותה נפשי יסוד הוכחת מצריכה שאינה ,קפידה אחריות מסוג לעבירה הסעי

 22  . )העונשי� חוקל) ג(22 סעי�( בגינה מאסר עונש להטיל

  23 

 24 אי�, מאסר חודשי שישה לנאש� המיוחסת העבירה בצד קבע שהמחוקק העובדה, ההגנה לטענת

 25  . לעבירה לייחס מבקשת שהמאשימה הפרשנות לבי� שנקבע העונש בי� הלימה

 26ואינו  זהות תעודת לבקש עסק בעל מחייב שאינו העונשי� חוקל) ג(א193 סעי� לנוסח הפנתה ג� ההגנה

 27  לחוק. )1ג(א193 סעי�בשמתיישב ע� חזקת המודעות 

  28 

 29 של המשפטי מהיוע. לביקורת זכו הועדה חברי לחוק התיקו� חקיקת בשלב כי וציינה ההגנה הוסיפה

 30  .במשתמע קפידה לעבירת העבירה את להפו� נכו� זה אי� כי, לב� תשומת הפנה אפשר הועדה

 31 דרישת  ולחייב העונשי� חוקל) ג(א193 סעי� נוסח את לתק� שיכלו וא� לקושי ערי� היו הועדה חברי

 32  . כ� עשו לא – מזהה תעודה

  33 

 34  .העונשי� לחוק) כא(34 לסעי' תחולה יש בגינה בהירות אי יוצרי� הסעיפי� נוסחי כי סבורה ההגנה



  
  השלו� באשדודבית משפט 

                                                             מדינת ישראל נ' דברה 66506�01�17 ת"פ
     379838/2016תיק חיצוני: 

   

 16מתו�  3

 1) כ(34 סעי� נוכח העונשי� חוקל) 1א(א193 סעי� על גובר) ג(א193 סעי� של נוסחו כי גורסת ההגנה

 2 לתק� נמנעא�   הפרשני לקושי החקיקה במהל� ער היה שהמחוקק והעובדה המאסר דרישת, לחוק

 3  " .חייב"/ל" רשאי" המילה הפיכת דר� על  (א)(ג) לחוק193 סעי� נוסח את

  4 

 5 נוסח, מוחלט איסור של מעבירות נפרדנו העונשי� חוקל 39 תיקו� שבעקבות א� כי הדגישה ההגנה

� 6 לעבירות מאפשר שהמחוקק ההגנות את שחוס� מאחר, לאחור אותנו מחזיר התיקו� בעקבות הסעי

 7  .קפידה אחריות מסוג לעבירות וא� מודעות של יסוד  ע� אחרות

  8 

 9  . בגיר שהקונה לחשוב טעה כאשר, לב בתו� פעל הנאש� כי טע� הנאש� כ"ב

 10 לחשוב טעו יו� באותו נוספי� עסקי� בעלי ששני והראייה סבירה בטעות מדובר כי סבור הנאש� כ"ב

 11  . בגיר הינו קונה שאותו

 12 סביר ספק יש כי לקבוע הנאש� כ"ב מבקש, מזהה תעודה בדיקת מחייב לא שהמחוקק ומאחר כ� על

 13  .הנאש� את ולזכות

  14 

 15  המאשימה עמדת

 16  .ההגנה טענות את לדחות מבקשת המאשימה מנגד

 17 שהוטל הנטל את הבי� לא הנאש� כי סבורה והיא הנאש� כפר לא בה� לעובדות הפנתה המאשימה כ"ב

 18  . שבחוק ההגנה להוכחת עליו

 19  . גילו את לבדוק כדי מזהה תעודה לדרוש הנאש� על היה) ג(א193 סעי� נוכח  כי ציינה המאשימה כ"ב

 20 נראה אינו" ולדעתה למשפט ועד רועיהא מאז השתנתה לא הקונה של חזותו כי גורסת המאשימה כ"ב

 21  ). לפרוטוקול 23/24 רותשו 24' עמ" (כקטי� בדמותו

  22 

 23 אלכוהול מכירת על האוסר שלט מוצג היה לא שבחנות העובדה את וציינה המאשימה כ"ב הוסיפה

 24  . לקטי�

  25 

 26, מדיח סוכ� באמצעות" המשטרה ל ידיע הופל" כי סבור שהנאש� העובדה כי, טוענת המאשימה כ"ב

 27 לרכוש לחנות שנכנס מהקונה מזהה תעודה לדרוש החובה או הצור� את הבי� לא כי ,למסקנה מובילה

 28  .משקה

  29 

 30 בדיקת ללא בירה קונה לאותו כשמכר יו� באותו פעמיי� נכשל הנאש� כי הדגישה המאשימה כ"ב

 31  . לו למכור שידול או כלשהו לח. הפעיל לא שהקונה א� וזאת, גילו

  32 

 33 לחסות זכאי הנאש� אי� גילו מכפי בוגר היה הקונה של מראהו א� ג� כי גורסת המאשימה כ"ב

 34  . מזהה תעודה הצגת לדרוש עליו והיה הואיל הצדק מ� הגנה במסגרת
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 1 הנאש� וכי הוכח העבירה של הנפשי היסוד כי המאשימה כ"ב גורסת שבסעי� המודעות חזקת נוכח

 2  . קטי� אינו הקונה כי המלמדת מזהה תעודה בפני שהוצגה הוכיח לא

  3 

 4  .הנאש� את להרשיע בנסיבות מבקשת המאשימה כ"ב

 5  .בסוגיה לפסיקה הפנו הצדדי� שני

  6 

 7   דיו�  .ג

 8  . האישו� כתב לעובדות ביחס  עובדתית מחלוקת אי� / העובדתי בפ�

 9  ). הקונה: להל�( מהופעתו התרש� המשפט ובית המשפט בית בפני העיד הקטי�

 10  . הקונה י"ע הרכישה תועדה בה� המשפט לבית שהוגשו בסרטוני� התבונ� א� המשפט בית

 11  .לגילו בוגר נחזה הקונה

  12 

 13במהל� התקופה  הקונה של בחזותו שינוי לא חל ,להערכתה כי המאשימה כ"ב בסיכומיה ציינה

 14 ב�( בוגרכבר  כשהוא ,המשפט בבית העדתו מועד עד  )17 כב�  קטי� היה אז(  רועיהא ממועדשחלפה 

 15  ).שני� 18.5

  16 

 17  . הבדל כמעט אי� ואכ�

 18  . 1.85 גובהו, כתפיי� רחב, בריא בחור נראה הקונה המשפט בבית בעדותו וה� בסרטוני� ה�

 19  .לראשו כובע חבש הקונה רועיהא במועד

  20 

 21 ספק מעורר אינו מראהו וכי 20 גיל מעל בוגר הקונה נראה העבירה במועד כי, התרש� המשפט בית

 22  . בגירותו לגבי

  23 

 24 מבוגר שהוא וחשבו גילו לגבי שטעו אנשי� היו בעבר כי, בעדותו) 1/עת( הקונהאישר   המשפט בבית

 25  ). לפרוטוקול 28/29 רותשו טוקוללפרו 12' עמ( יותר

  26 

 27  ).  16 'שו טוקוללפרו 19' עמ, 4/ת( שנה 25 כב� לו שנראה בקונה שמדובר לתומו סבר כי העיד הנאש�

  28 

 29 שמדובר התרשמו האחרי� העסקי� בעלי ג� כי נראה. נוספי� עסקי� פקד קונה אותו רועיהא ביו�

 30  ).9/ת( מזהה תעודה דרישת ללא אלכוהול לו מכרו כי הראיה בבגיר

   31 

 32  . הצדק מ� הגנה או הדברי� במצב טעות של הגנה עומדת לנאש� הא� השאלה נשאלת

  33 

  34 
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 1  הנורמטיבית המסגרת

  2 

 3  .חדשי� שישה מאסר – דינו, לקטי� משכר משקה המוכר) 1א. (א 193

  4 

 5 שלא, ציבורי במקו�, קטי� בעבור משכר משקה הרוכש או לקטי� משכר משקה המספק  )2א(    

           6 

 7   שישה מאסר – דינו, משפחתו בחוג שלא או ובהסכמתו הקטי� על האחראי בנוכחות      

 8   מי או, אפוטרופוס, חורג הורה, הורה –" קטי� על אחראי, "זה קט� בסעי�; חודשי�    

 9   הורהו, הורהו של הסכמה לפי או די� לפי, בהשגחתו או במשמורתו נתו� שהקטי�    

 10  .אפוטרופסו או החורג      

  11 

 12   לא, במקו� שתיה לש� משכרי� משקאות נמכרי� שבו בעסק שעובד מי או עסק בעל  )ב(  

 13  ; משכר משקה לשתות כאמור אד� יעודד ולא לקטי� משכר משקה יגיש ולא ימכור    

 14  . חדשי� ששה מאסר / דינו, זו הוראה על העובר    

 15  מאד� לדרוש רשאי, משכרי� משקאות נמכרי� שבו בעסק שעובד מי או עסק בעל  )ג(  

 16  .גילו את לוודא נית� בה תעודה לו שיציג, משכר משקה לו שיספקו המבקש     

  17 

 18 סיפק או הגיש, מכר אשר, משכרי� משקאות נמכרי� שבו בעסק שעובד מי או עסק בעל  )1ג(  

 19 היה כי חזקה), ב( עד) 1א( קטני� סעיפי� להוראות בניגוד לקטי� משכר משקה      

 20 ההוכחה ברמת, הוכיח כ� א� אלא, לקטי� משכר משקה סיפק או הגיש, שמכר   לכ�       מודע

 21   ולפיה), ג( קט� בסעי� כאמור תעודה לו הציג שהקטי�, אזרחי במשפט הנדרשת      

 22  .קטי� אינו הוא      

  23 

 24   שיקבע בצורה, בעסקו בולט במקו� יציג, משכרי� משקאות נמכרי� שבו עסק בעל  )ד(  

 25  ).ג(193 סעי� הוראות ואת זה סעי� הוראות את המפרטת הודעה, בתקנות המשטרה שר    

  26 

 27   רשיו� מתנאי תנאי קיי� שלא כמי אותו רואי�) ד( קט� סעי� הוראות קיי� שלא מי  )ה(  

 28  . עליו יחולו האמור החוק והוראות, 1968–ח"תשכ, עסקי� רישוי חוק לפי שנית�    

   29 
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 1  העבירה סיווג

  2 

 3 איסור של בעבירה הרשעה לצור� כי מלמד לחוק) 1ג(א193 ו) ג(א193), 1א(א193  סעי� בנוסח עיו�

 4 משקה משקה, מכירה קרי / העובדתיי� היסודות שלושת בהוכחת די לקטי� משכר משקה מכירת

 5  . לקטי�, משכר

� 6  בעקבות שהוס�) 1ג(א193 סעי�ב שנקבעה המודעות חזקת נוכח נפשי יסוד הוכחת מצרי� אינו הסעי

 7(הוראת שעה ותיקו� חקיקה),  לחוק המאבק בתופעת השכרות 4בסעי'  107תיקו� מס' בעקבות 

 8  . 2010/תש"ע

   9 

 10 המשקה שקונה מודעות קיימת למוכר לפיה עובדתית חזקה לחוק) 1ג(א193 בסעי' קבע המחוקק

 11 הקטי�) ג(א193 סעי� לפי דרישה שבעקבות יוכיח א� אלא) המודעות חזקת:להל�(  קטי� / המשכר

 12   .מטעה מזהה תעודה הציג

 13  .  מצומצמת בהגנה המדובר

  14 

 15  .בקטי� מדובר כי ידע שלא ההסתברויות במאז� להוכיח המוכר כתפי על מוטל ההוכחה נטל

  16 

� 17  . אסדרתי סעי� הוא הסעי

� 18 השימוש רמת בי� קשר שנמצא לאחר קטיני�/צעירי� של השכרות בתופעת להילח� נועד הסעי

 19  . שהוא סוג מכל אלימות לבי� באלכוהול המופרז

 20 הציבור שלו� על המאיימות החמורות הסכנות אחת  כיו� מהווה, השלכותיה על, השכרות תופעת"

 21 דרכי� ותאונות עבריינות, אלימות של תופעות על רבה השפעה בעלת והיא, בישראל הציבורי והסדר

 22 ].119' עמ 311מס הח' הכנסת  ,116' עמ 469הח' הממשלה תשע'  [" וקטלניות חמורות

  23 

 24 צוק בבחינת חברתי צור� והוא ראויה לתכלית נועד המשנה סעיפי כל על א193 סעי� כי ספק אי�

 25  . השעה

  26 

 27 המעוגני� לכללי� ובסתירה נפשי יסוד ללא בעבירה שעסקינ� מצביעי�) 1ג(א193 סעי' מאפייני

 28  . העונשי� חוק של הכללי בחלק

  29 

 30, המחוקק של מפורשת קביעה הדורש העונשי� לחוק 22 סעי' להוראת  הלימה בהיעדר נחקק הסעי'

 31  .  קפידה אחריות מסוג עבירה לקבוע בוחר א�

  32 

 33 העבירה של מאפייני� אחר וחיפוש פרשנות מהציבור לחסו� כיוו� המחוקק  העונשי� לחוק 39 בתיקו�

 34  מסוג לעבירה דומה, לחוק) 1א( א193 סעי� לפי העבירה, זאת למרות. משפטית ליציבות ולדאוג
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 1  . במפורש זאת קבע לא שהמחוקק וא� בלבד  בתיקו� שעסקינ� א� קפידה אחריות

  2 

 3 שנקבע שהעונש העובדה הוא העונשי� לחוק 22 בסעי� המחוקק הוראת ע� מתיישב שאינו נוס� קושי

 4  .מאסר הינו)  1א(א193 סעי� לפי העבירה בצד

  5 

 6 בדי� להגנות בהשוואה וה� העונשי� לחוק) ב(22 בסעי� הקיימת לזו בהשוואה ה� ההגנות הגבלת ג�

 7  . הכללי

  8 

 9 1977 /תשלז לחוק העונשי�   22 בסעי� המחוקק להוראת עוק� מסלול יצר 107 שתיקו� איפוא יוצא

 10 היתר בי� שקבע) 1995 בשנת( לחוק 39 תיקו� במסגרת והיקפה קפידה אחריות של עבירה מגדיר אשר

 11  :22 סעי� לשו� ווז, בחיקוק תקבע קפידה אחריות מסוג עבירה כי

  12 

 13   טעונה אינה שהעבירה בחיקוק נקבע א�, עבירה בשל קפידה באחריות נושא אד�  )א(

 14 לבטל כדי זה קט� סעי� בהוראות אי�, ואול�; רשלנות או פלילית מחשבה הוכחת

 15 שאינ� בדי� ונקבע זה חוק של לתוק� כניסתו טר� שחוקקו עבירות בשל האחריות את

 16 לרבות /" בדי�, "זה קט� סעי� �ילעני. רשלנות או פלילית מחשבה הוכחת טעונות

 17  .פסוקה בהלכה

 18   רשלנות וללא פלילית מחשבה ללא נהג א� זה סעי� לפי באחריות אד� יישא לא   )ב(

 19  .הראיה עליו / כאמור טענה הטוע�; העבירה את למנוע שנית� כל ועשה

 20   מחשבה הוכחה כ� א� אלא, למאסר אד� יידו� לא, זה סעי� לפי אחריות לעניי�  )ג(

 21  .רשלנות או פלילית

  22 

 23נגד מדינת  לקס 608, 26/97 פ"ברע העליו� המשפט בית עמד 39 תיקו� ומאפייני המחוקק כוונת על

 24  ) (להל�:לקס) וכ� קבעה כב' הש' בייניש:22.6.98( ישראל

 25 אחר החיפוש יתייתר,  לחוק העונשי� 39 תיקו� של לתוק� כניסתו לאחר שתחוקק חדשה בחקיקה"

 26 הברורה החקיקה לעיד� נעבור ואנו", קפידה אחריות" של עבירות המאפייני� ההיכר סימני

 27  . העונשי� חוקל (א)22סעי�  הוראת כמצוות והמפורשת

 28, מועד לאותו עד שנהג הדי� לפי אנו חיי�, חוק העונשי�  לתיקו� שקדמו לעבירות הנוגע בכל, אול�

 29 פי/ועל החוק פרשנות יסוד על העבירות של סיווג� נקבע מפורשות סטטוטוריות הוראות ובהיעדר

 30  .הפסוקה ההלכה

 31 לאחריות האופייניי� מובהקי� סימני� פי/על הקפידה האחריות עבירות את לסווג נהגנו בעבר

 32 ולבחו� לשוב אלא לנו אי�, העונשי� חוקל 39 תיקו� לפני שנחקקו עבירות של סיווג� לצור�. הקפידה

 33  .קפידה אחריות כעבירות הפסיקה ידי/על סווגו כבר א� לברר וכ�, אלה סימני�
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 1 החקיקה של תכליתה את למנות נית� קפידה אחריות עבירות של המובהקי� המאפייני� בי�

 2  .להסדיר נועדה שהיא התחומי� ואת העבירות נקבעו שבמסגרתה

 3 תצא הקפידה האחריות בעבירות שכ�, אלה בעבירות ההרשעה הוכחת אופ� הוא אחר מאפיי�

 4, לפיכ�. שבעבירות העובדתי היסוד את תוכיח א� להרשעה הנדרשת ההוכחה חובת ידי התביעה

 5 אותו הפוטרת הגנה לו יש כי להוכיח הנאש� של לשכמו הנטל מועבר הקפידה האחריות בעבירות

 6 העונשי� כלל/ובדר� ,הנפשי היסוד מוזכר אי� אלה עבירות בהגדרת, לכ� בנוס�. מאחריות

 7  . יחסית קלי� בה� הקבועי�

 8 בחיי מסוימי� תחומי� להסדיר שנועדו מיוחדות בעבירות המחוקק ידי/על הונהגה הקפידה האחריות

 9 בה� שיש, אכיפה/ובני אחידי� וחברתיי� כלכליי� הסדרי� המחייבי� בתחומי� המדובר. החברה

 10 ויעילה פשוטה אכיפה להבטיח כדי. זמננו בת החברה לצורכי מותא� התנהגות סטנדרט לקבוע כדי

 11 הוכחת� שדרכי עבירות נקבעו, תחומי� באות� האכיפה את להעמיק וכדי התנהגות כללי אות� של

 12 זה לעניי� יפי�. העבירה של הנפשי היסוד מהוכחת התביעה את המחוקק פטר זה ומטע�, פשוטות

 13      :797], בעמ' 14(כר� א) [ פלר בספרו יסודות בדיני עונשי� ז"ש המלומד של דבריו

  14 

 15 שיעמוד כ�, גבוהה זהירות רמת לגלות האד� את לעודד הוא הקפידה האחריות של הראשו� התפקיד"

 16 החיוניי� א� ולעתי� ביותר השוטפי� הפעילות בתחומי הציבור שלו� את המבטיחי� בציוויי�

 17  ". החברתיי� ומשקל� היקפ� מבחינת, ביותר

  18 

 19  : ביניי� סיכו�

  20 

 21 כאחריות תסווג שהעבירה במפורש קבע לא המחוקק לחוק) 1ג(א193 וסעי�) 1א(א193 סעי� בהוראות

 22  . הכללי בחלק המצוי העונשי� לחוק 22 לסעי� בניגוד, קפידה

 23 אחריות מסוג עבירות קיימות היו שאז,  העונשי� חוקל 39 תיקו� שלפני לתקופה אותנו מחזיר התיקו�

 24 מסוג עבירות נקבעו ובמקומ� מוחלטת אחריות מסוג עבירות בוטלו 39 תיקו� במסגרת. מוחלטת

 25 בצל או העונשי� לחוק) ב( 22 בסעי� שנקבעה ההגנה בצל לחסות אד� יכול בעניינ� קפידה אחריות

 26  .   העונשי� חוק של הכללי בחלק שנקבעו אחרות הגנות

  27 

 28, רוזנר תומר ד"עו, חקיקה לקראת הדיוני� במהל� הועדה של המשפטי היוע. עמד הבעייתיות על

 29 חוק, החוקה וועדת הסביבה והגנת הפני� ועדת של משותפת ישיבה של   1פרוטוקול מס' ב  למשל

 30 ש�  ,)2010 בפברואר 15( ע"התש באדר' א, שני יו�  השכרות בתופעת המאבק חוק בהצעות  ומשפט

 31  :כדלקמ� ציי�

  32 

 33 חוק של הכללי בחלק אלא החוק בסעי' מופיע שאינו, העבירה של הנפשי היסוד ע� שלכ� הבעיה"

� 34 אנחנו א�. עיניי� עצימת של יסוד יש שבו במצב, כא� שנאמר כפי, הנפשית המודעות יסוד. העונשי
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 1 תמיד אחראי המוכר שבה, אפילו קפידה אחריות לא, מוחלטת אחריות של עבירה פה ליצור רוצי�

� 2 אנחנו: במפורש הדברי� את נגיד בואו אז, להוכיח מעשית אפשרות אי� כי לומר אפשרות שו� לו ואי

 3 חוקק שבה, 1995 מאז... מכיר שאני חוק בשו� החוקי� בספר קיימת שלא עבירה פה ליצור רוצי�

 4 יכול לא הנאש� שבה, המוחלטת האחריות מיסודות נפרדנו שבו, העונשי� חוק של הכללי החלק

� 5 יוכל לא שהנאש� לעבירה חוזרי� אנחנו שבו מצב יוצרי� אנחנו כא�. שהיא דר/ בשו� להתגונ

� 6  ".בפניה להתגונ

  7 

 8  .קפידה אחריות מסוג בעבירות כמו נפשי יסוד הוכחת מצרי/ אינו הסעי'

  9 

 10 הפ� הוא אחת מצומצמת לאפשרות המוכר הגנת את והגביל המודעות חזקת את קבע המחוקק כאשר

 11 חדש בחוק ולא בתיקו� שמדובר א�, קפידה לאחריות) 1ג(א193 שבסעי� העבירה סוג את במשתמע

 12 מחד   / חדש מסוג עבירה ,במשתמע, נקבעה) 1ג(א193 סעי� את שיצר התיקו� במסגרת כי שיאמרו ויש

 13 מצומצמת, אחת הגנה באמצעות רק כאמור כנגדה להתגונ� יכול המוכר ומאיד� נפשי יסוד נעדרת היא

 14  . קשיי� ומעוררת בהיקפה

 15   .קפידה אחריות לבי� מוחלטת אחריות  בי� זה מסוג עבירה תמוק� סוג� פי על העבירות במדרג

 16  .תקי� אינו החקיקתי המצב, כ� או כ�

  17 

 18 הדברי� במצב טעות של בהגנה השימוש את ג� שחס� ניכר, המחוקק של הברורה לשונו נוכח, זאת ע�

 51384�19 פ"בת שחאדה אבו הישא�' השו' כב הגיע דומה למסקנה[ העונשי� לחוק' יח 34 סעי� לפי

 20 ),17.11.14( שחאדה אבו' השו ,שלוחת רמלה נ' עמר� סבאח �מדינת ישראל לשכת תביעות  , 06�12

 21  ).סבאח: להל�) (ד"לפסה 13 בסעי' ש�(

  22 

 23הקובעת  כי  המחוקק להוראת אינה בהלימה בצידה שנקבע המאסר לעונש העבירה סוג בי� הסתירה

 24  . רשלנות או פלילית מחשבה תוכח א� אלא מאסר להטיל נית� לא קפידה אחריות מסוג בעבירה

  25 

 26 של עבירה לצד לקבוע הנהוג העונש לבי� העבירה בצד הקבוע המאסר עונש בי� הלימה חוסרג�  קיי�

 27  .יותר  חמורות עבירות בגי� שנקבע לזה יחסית קל עונש הינו כלל שבדר� ,קפידה אחריות

   28 
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� 1   החוקיות עקרו

  2 

 3 המופיע העונשי� לחוק 22 בסעי� הקבועה זו, ההוראות שתי בי� העונשי� בחוק שנוצרת האנומליה

 4 במסגרת שנקבעה לזו, עונשי� בדיני יסוד עקרונות הקובע העונשי� חוק של והכללי המקדמי בחלק

 5 שברגיל קפידה אחריות מסוג בעבירה שמדובר א� להתגונ� האפשרות שלילת) ; 1ג(א193 בסעי� תיקו�

 6 העבירה סוג בי� ההלימה חוסר וכ�;  הדברי� במצב טעות של הגנה לרבות בהגנות שימוש לעשות נית�

 7חוק יסוד כבוד האד�  את נוגדי� בהיות� חוקתית שאלה מעלי� אלו כל, בצידה שנקבע לעונש

 8  . וחירותו

 9  חוק יסוד כבוד האד� וחירותו.ל 4 סעי' ואת הוג� להלי� הזכות את בחובו מגל� אשר

  10 

 11מדינת ישראל   22791/09/13) א"ת(  פ"בת עוזיאל צחי הש' כב של דינו בפסק קיי� בסוגייה מעמיק דיו�

 12  ).17.02.15( עוזיאל צחי' השו,  נ' זורב שפטשווילי

  13 

 14  . משקאות למכירת היתר בי�, עסק בעל הנאש� בענייננו

 15 הוא א�, המדינה ערכי את ההול�, בחוק נעשתה הפגיעה א� אד� של בעיסוקו לפגוע רשאית המדינה

 16  .הנדרש על תעלה לא הפגיעה וא� ראויה לתכלית נועד

  17 

 18 בהתא� נעשתה לא היא א� ראויה לתכלית פלילי חוק חקיקת באמצעות נעשית הפגיעה שלנו במקרה

 19  .לחוק) 1ג(א193 סעי� הוראת על הגובר העונשי� לחוק 22 סעי' להוראת

  20 

 21 חדש מסוג עבירה או קפידה אחריות של בעבירה עסקינ� כי במפורש לקבוע המחוקק על היה, ככלל

 22  . העבירה את למנוע שביכולתו כל יעשה שהמוכר מנת על זאת, נפשי יסוד הוכחת מצריכה שאינה

 23 יוצא, העונשי� לחוק הכללי בחלק שעוג�, העקרו� א� על כא� התיקו� במהל� כ� עשה לא המחוקק

 24  .במשתמע לומדי� אנו העבירה סוג שעל איפוא

 25  . חוקתי בלתי הוא הסעי� כי למסקנה מוביל זה דברי� מצב

  26 

 27 סעי� הוראת כאשר נושא באותו הוראות שתי מנוסח הנובעי� וודאות וחוסר בהירות אי יש, כ� על יתר

 28 שבמסגרת בעוד, כ� לעשות אותו מחייבת לא א� מזהה תעודה לדרוש המוכר את מסמיכה) ג(א193

 29 ולא) ג(193 סעי� את תיק� לא המחוקק, המודעות לחזקת הנוגע) 1ג(א193 סעי� כשהוס� 107 תיקו�

 30:  למשל עיי�[  לבעייתיות ער היה התיקו� חקיקת שבהליכי א�, לחובה) ג(א193 ב הדרישה את הפ�

 31 חוק, החוקה וועדת הסביבה והגנת הפני� ועדת של המשותפת הוועדה ישיבתשל   8פרוטוקול מס' 

 32  ].השכרות בתופעת המאבק חוק בהצעות לדיו� ומשפט

  33 

 34, משקאות מוכר אצל רק ולא סביר אד� כל אצל קושי יוצר ל"הנ ההוראות שתי בי� ההלימה חוסר
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 1  ?נסיבות באילו? מזהה תעודה לדרוש יחליט מתי שכ�

 2  ? מזהה תעודה בנסיבות תידרש אד� מכל הא�

 3 כל כא� אי� א� א� מזהה תעודה לדרוש הצור� שעולה ברור אז בוגר או קטי� אד� א� ספק יש א�

 4  ? מזהה תעודה לדרוש חובה בהיעדר הגבול עובר היכ�  / קטי� אד� להיות סביר חשד ואי� שאלה

  5 

 6 להוכיח לאפשר מבלי המוכר כתפי אל ישירות החזקה להפרכת הנטל את מעביר הסעי�, עקא דא

 7  . קטי� הקונה להיות סביר חשד היעדר

 8 חשד שקיי� להניח סביר יסוד בהעדר הנאש� כתפי אל החזקה להפרכת הנטל בהעברת הקושי לעני�

 9  ).ד"לפסה 12 סעי�( סבאח בפרשת עיי�, קטי� שהקונה  סביר

  10 

 11 הכוללת קפידה אחריות מסוג בעבירה עסקינ� א� גיסא מחד מזהה תעודה לדרוש חובה אי� כאשר

 12 אחריות מסוג בעבירות לרבות, הפלילי במשפט כמקובל להתגונ� האפשרות ללא מודעות חזקת בחובה

 13  . הנדרש על עולה המוכר של בעיסוקו הפגיעה, גיסא מאיד� קפידה

  14 

 15   סעי' של בצילו לחסות הנאש� זכאי  כ� ועל בהירות חוסר יוצרת הסעיפי� שני בי� הסתירה

 16  : כדלקמ� הקובע  1977 –חוק העונשי� תשל"ז ל כא34 

       17 

  "� 18 ביותר המקל הפירוש לפי �יהעני יוכרע, תכליתו לפי אחדי� סבירי� לפירושי� די� נית

    19 

 20  ". די� אותו לפי פלילית באחריות לשאת שאמור מי ע�  

  21 

 22 כל בהוכחת יתרה הקפדה להקפיד יש קפידה אחריות של בעבירות כשעסקינ� כי לזכור יש זה בהקשר

 23 נפשי יסוד להוכיח ממנה וחוס� ראייתי יתרו� לתביעה הקנה שהמחוקק העובדה בשל, העבירה יסודות

 24  .הרשעה לצור�

  25 

 26  :כדלקמ� הקובע1977 –חוק העונשי� תשל"ז ל )ב(כב34 סעי' ג� ראו
  27 

 28  .סביר לספק מעבר הוכחה היא כ� א� אלא לעבירה פלילית באחריות אד� יישא לא  )א(  .כב34

 29  .הסייג יחול, הוסר לא והספק, פלילית לאחריות סייג קיי� שמא סביר ספק התעורר  )ב(  

   30 
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 1  הצדק מ� טענה

 2 לטענתה. בגיר להיראות הנחזה בקטי� השימוש נוכח הצדק מ� הגנה של לתחולתה טענה ההגנה

 3  .האשו� כתב של ביטולו ומצדיקה נפסדת הינה  המשטרה של זו התנהלות

  4 

 5) לחוק סדר 10(149בסעי�  הפלילי בדי� עוגנה, הפסיקה יצירת בעבר יתהישה הצדק מ� הגנה טענת

 6  : לשונה וזה במשפט המקדמיות הטענות כאחת 1982/ב"תשמ], משולב נוסח[  הדי� הפלילי

 7  ."צדק של לעקרונות מהותית בסתירה עומדי� הפלילי ההלי/ ניהול או האישו� כתב הגשת"

 8 הנאש� של רדיפה משו� בה שיש כזו, הרשות של שערורייתית התנהגות, ההגנה לתחולת נדרשה, בעבר

 9 ונקבע, רוככה ההלכה השני� במהל� אול�), 372, 221) 2( פ"ד נ( יפת נ' מדינת ישראל, 2910/94ע"פ (

 10 א�, בה� תלויות היו שלא נסיבות של בעטיי� או הרשויות רשלנות בשל ג� לחול עשויה ההגנה כי

 11 ההלי� של שקיומו או, הוג� משפט קיו� לנאש� להבטיח יהיה נית� לא כי, המסקנה את המחייבות

 12) 6( , פ"ד נטמדינת ישראל נ' בורובי� 4855/02ע"פ   :עיי�( הצדק בתחושת ממשי באופ� יפגע הפלילי

776.(   13 

  14 

 15 ויש, חריגי� במקרי� אלא שבשגרה כדבר לא כי א�, שו�יהא כתב לביטול תוביל הטענה וקבלת יש

 16  . בעונש להקלה תוביל שקבלתה

 17  : הצדק מ� הגנה של טענה לבחינת שלבי� שלושה קבעה הפסיקה

 18 הנאש� של בעניינו שננקטו בהליכי� שנפלו הפגמי� את לזהות המשפט בית על הראשו� בשלב"

 19 א� לבחו� המשפט בית על השני בשלב. חפותו או אשמתו משאלת במנותק וזאת, עוצמת� על ולעמוד

 20 בשלב. וההגינות הצדק בתחושת חריפה פגיעה משו� יש הפגמי� חר' הפלילי ההלי/ של בקיומו

 21, משקל לייחס המשפט בית עשוי כ/ בתו/,... השוני� האינטרסי� בי� לאז� המשפט בית נדרש, זה

� 22) המוכחות או הלכאוריות( הראיות לעוצמת; לנאש� המיוחסת העבירה לחומרת, היתר בי

 23 הפגיעה למידת ;העבירה קורב� ושל הנאש� של האישיות לנסיבותיה� ;אשמתו את המבססות

 24 למידת; לגרימתה שהביאו ולנסיבות הנאש� בזכויות הפגיעה לחומרת; להתגונ� הנאש� של ביכולתו

 25 או בזדו� פעלה הרשות א� לשאלה וכ�, בנאש� או בהלי/ שפגעה הרשות כתפי על הרוב� האש�

 26 מהשיקולי� אחד לכל המשפט בית ייחס הנגדיי� השיקולי� בי� האיזו� בגיבוש כי ברי. לב בתו�

 27 שמעשה ככל, למשל, כ/. הנדו� המקרה של הקונקרטיות בנסיבותיו לו הראוי היחסי המשקל את

 28 ובריסו� הנאש� של זכויותיו שבשמירת הציבורי האינטרס של משקלו יגבר, יותר חמור העבירה

 29 בפגיעה כרו/ אכ� ההלי/ של קיומו כי המשפט בית מששוכנע, השלישי בשלב. הרשות של כוחה

 30 יותר באמצעי� שנגלו הפגמי� את לרפא נית� לא א� לבחו� עליו, וההגינות הצדק בתחושת חריפה

 31 הפגיעה תיקו� כי, לקבוע המשפט בית עשוי כ�...האישו� כתב של ביטולו מאשר ומידתיי� מתוני�

 32 תו/ שהושגה ראיה של קבילותה שאלת בבירור כגו�, המשפט של בירורו במסגרת שייעשה יכול

 33  ).807/808' בעמ, בורובי� בעני� ש�( "פסולי� באמצעי� שימוש

  34 
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 1,  ישראל מדינת' נ בלדב  1224/07ע"פ ב נדונה, הצדק מ� הגנה המקנה כפג� סוכ� הפעלת של הטענה

 2  :נקבע ש�, 10/02/2010, בנבו פורס�

 3 התערבות שאלמלא, תמי� אזרח להכשלת לפעול סמוי לסוכ� לו אל לפיה הנורמה מקובלת כיו�"

� 4 בידה עלה א� אלא לאד� מדיח סוכ� לשגר למשטרה ואל, עבירה ביצוע לכדי מגיע היה לא הסוכ

 5 וכאשר, לחקירה נושא המהווה הסוג מ� חמורי� פשעי� לבצע שנוהג כמי המחשידו אמי� מידע

 6 לח� אמצעי להפעיל סמוי לסוכ� לו אל כי הכלל מקובל כ�. קידומה לצור/ הכרחי בסוכ� השימוש

 7  ).ד"לפסה 67 פסקה(" עבירה לבצע חשוד לשכנע כדי מוגזמי� ושכנוע

  8 

 9  שחאדה אבו' השו' כב, שלוחת רמלה נ' עמר� סבאח /מדינת ישראל לשכת תביעות  13/09/22791בת"פ 

 10 סוכ�" בסוגיית ובישראל אנגליה, באירופה הפסיקה התפתחות על השוואתית סקירה היתר בי� ער�

 11 בשל נאש� יזכה לו והסעד עבירה לבצוע" ומדיח בסוכ�" השימוש משמעו לגבי והכללי�"  ומדיח

 12  . זה באמצעי השימוש

  13 

 14 ו" יגונה בל הכרח היא" מדיח סוכ�" באמצעות עבירה לביצוע שידול" כי קבעה הישראלית הפסיקה

 15:  עיי�( החוק אכיפת במערכת הציבור באמו� לפגיעה החשש בשל ביקורת קיימת זאת ע�". הכרחי רע"

 16  )). 18.10.78( ישראל מדינת' נ ביבס 15/78 פ"ע

   17 

 18, והדחה פיתוי אמצעי נקיטת לבי� עברייני� לגילוי סבירה התנהגות בי� להבדיל יש" כי ש� נקבע עוד

 19 פ"ע: עיי�(" עבירה מתבצעת היתה פסולי� אמצעי� אות� בהיעדר א� לדעת לעיתי� שקשה עד

 20  )).  29.10.18( אפנגר' נ ישראל מדינת 360/80

  21 

 22 מדינת 360/80 פ"ע: עיי�( בעונש להקלה עילה שימשה סוכ� באמצעות עבירה לביצוע הדחה בעבר א�

 23 את לבחו� מקו� יש כי נקבע  )10.2.10(  ישראל מדינת' נ בלדב 1224/07 פ"בע אזי) אפנגר' נ ישראל

 24  ".הצדק מ� הגנה"  של הטענה התפתחות לאור מחדש ההלכה

 25 כתב לביטול להוביל עשויות, מהותית  היא וההגינות הצדק בתחושת הפגיעה בה� חריגות נסיבות

 26 בנבו פורס�, ישראל מדינת' נ יוס� וכ�  )10.2.10(  ישראל מדינת' נ בלדב 1224/07 פ"בע עיי�( האישו�

 27  ). 24.2.14 מיו�

  28 

 29 בנסיבות תלויה עבירה לביצוע הביאוהו" מדיח סוכ�"ב שהשימוש נאש� שיקבל הסעד שאלת

 30. י, וברא�'ג. ס' הש' כב הרכב, ישראל מדינת' נ קטיעי 1201/12 פ"רע[ מקרה כל של הקונקרטיות

 31  )].9.1.14( הנדל. נ, דנציגר

  32 

 33 מדיח סוכ� בו לראות קושי ויש המשכר המשקה את לו למכור הנאש� את שידל לא הקונה,  בענייננו

 34  . הרגיל במוב�

https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/LA-3-064-L.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-LD-1-228-L.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-LD-1-228-L.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
https://www.nevo.co.il/psika_word/elyon/PADI-LD-1-228-L.pdf#xml=http://www.nevo.co.il/Handlers/Highlighter/PdfHighlighter.ashx?index=0&type=Main
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07012240-r05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/07012240-r05.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/11060210-b18.htm
https://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/12012010-z15.htm
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 1  . וחטיפי� משקאות למכירת חוקי עסק מנהל הנאש�, ואול�

 2  . בהיחבא ולא גלוי באופ� מנוהל העסק

 3 משקאות המוכרי� עסקי� בעלי אחרי להתחקות כדי קטיני� בסוכני� תיעזר שהמשטרה לגיטימי

 4 אופ� לבדיקת האמצעי את כשבוחני� בר�, השיכרות בתופעת מהמאבק כחלק לחוק בניגוד משכרי�

 5 שחזותו קטי� בחרה לא המשטרה מדוע הדעת את מניח הסבר שמעתי לא בעסק המוכר התנהלות

 6  . גילו לעניי� ספק מעוררת אפילו או הקטינות לגיל תואמת

  7 

 8 את יוצרי� גופו ומבנה פניו תווי, 1.85 גובהו, בריא אד� נראה הקונה, הדי� בהכרעת שתואר כפי

 9 טוקוללפרו 12' עמ( לגילו ביחס טעו אחרי� בעבר ג� כי העיד הקונה .30/ל 20 בי� נע שגילו הרוש�

 10  ). לפרוטוקול 28/29' שו

  11 

 12,  משכר משקה רכישת לצור/ חנות� את פקד שהקונה עסק בעלי שלושה, הארוע שביו� העובדה

 13  . וסבירה כנה הטעות כי מוכיחה) , 9ת/( בגיר הוא כי לחשוב טעו

  14 

 15 היותה, העבירה לסוג לב בשי� והצדק ההגינות בתחושת פוגע בגיר להיות שנחזה בסוכ� השימוש

 16 טעות של הגנה עומדת לא שלנאש� העובדה לרבות נפשי יסוד בהוכחת צור� שאי� אסדרתית עבירה

 17 החוק סעיפי נוסח בשל שעולה הבהירות חוסר,  מזהה תעודה לדרוש חובה העדר,  הדברי� במצב

 18  .הפלילי במשפט המקובלות אחרות להגנות תחולה והעדר, האחר ע� זה מתיישבי� שאינ�

  19 

 20  . מידתית ולא גבוהה החזותי מראהו בשל הסוכ� הופעל בה� בנסיבות בנאש� הפגיעה עוצמת

 21 משכר משקה למכירת הנוגעת בעבירה בעבר כלשהו באופ� מעורב היה הנאש� א� ג�, ספק הסר למע�

 22 ולא קטי� להיות הנחזה בסוכ� שימוש י"ע התנהלותו אופ� את לבחו� המשטרה על היה אזי לקטי�

 23  . בעליל מטעה שחזותו בסוכ�

  24 

 25 ולא חזותו מבחינת הסוכ� בבחירת יתרה הקפדה להקפיד המשטרה על היה העבירה סוג בשל דוקא

 26 לצור/:  המתחייבי� בשנויי� והשווה עיי�( מזהה תעודה לדרוש חובה אי� כאשר במיוחד, להכשילו

 27אסולי� נ' מדינת  213/83ר"ע  קפידה אחריות מסוג עבירה יסודות הוכחת על יתרה הקפדה להקפיד

 28  ).519)1( , פ"ד לחישראל

  29 

 30  .המידתיות עיקרו� של הפרה מהווה בגיר להיות נחזה אובייקטיבי שבאופ� בסוכ� הבחירה"

 31 בסוכ� הבחירה עצ� היינו, שבעבירה ייחוד אותו על דגש ע� הופעל", המדיח סוכ�"ה, זה במקרה

 32" ייחודית הזדמנות" יצרה, בגיר להיות נחזה אובייקטיבי שבאופ� כמי, דנ� במקרה שהופעל המסוי�

 33 בתחושת לפגוע בכדי בה יש עבירה לביצוע לנאש� ייחודית הזדמנות יצירת. העבירה לביצוע לנאש�

 34  ).סבאח �יבעני, ש�(" ) לחוק סדר הדי� הפלילי10(149בסעי'  כאמור, וההגינות הצדק
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  1 

 2  שנחזה, קטי� שהינו בסוכ� השימוש כי למסקנה הגעתי, דנ� המקרה ובנסיבות לעיל האמור כל לאור

 3  . וההגינות הצדק תחושת את ונוגד סביר בלתי, פסול שימוש הינו,  לבוגר

  4 

� 5 ונמנעו המוכר על רק אחריות כשהטילו, ומוסרי חברתי הלימה חוסר יש, לעיל האמור לכל בנוס

 6  . המשקה את שרוכש, הקטי� על ג� הטלת אחריותמ

  7 

 8 רמת את להעלות הצור� בשל קפידה אחריות מסוג עבירות ה� העבירות רוב למשל התעבורה בתחו�

 9ה� כנגד הנהג וה�  אישו� כתבי הכנת גורר שביצוע� כאלו למצוא נית� העבירות בי�. בדרכי� הזהירות

 10 לחדד א� שבפ� העובדתי יסודות העבירה התבצעו רק ע"י אחד מה�. קיימת מטרה  כנגד נוסע ברכבו 

 11  . הציבור של וביטחונו לשלומו החתירה ולהעלות, להרתיע העבירה שבבסיס החברתי המסר את

  12 

 13 לנוסע ג� העבירה לייחס מוסמ� השוטרבחגורת בטיחות  חגור  אינו  ברכב נוסע כאשרכ� לדוגמא, 

 14 � אותו מעשה בגי דוח לקבל יכול הנהג ג� א� העבירה מעשה על הדי� את לתת חייב הנוסע. לנהג וג�

 15 שכול� לוודאו נוסעיו בטחו� להבטיחחייב הוא   הרכב על השליטה בעל היותושבוצע ע"י הנוסע , שכ� ב

 16  ]. ב(א) לתקנות התעבורה83ה תקנ[  חגורי� יהיו

  17 

 18 לפקודת) א(10 סעי�[ הנהג כנגד אישו� כתב הגשת גוררת ברכב נהיגה רישיו� ללא נהיגה /אחרת דוגמא

 19 ) ב(10 סעי�[ הנהיגה את שהתיר הרכב בעל כנגד ג� אשו� כתב להגשת להוביל יכולה א�] התעבורה

 20  ]. (א) לפקודת בטוח רכב מנועי2� . לדוגמא נוספת עיי� סעיהתעבורה לפקודת

  21 

 22  אינטרס חברתי להג� על הציבור מפני אלימות.ברור שקיי� 

 23 בבני ופגיעה אלימות למעשי וגורמת חולה רעה שהפכה ,השכרות בתופעת להילח� מהצור�ק כחל

 24 –הציבורי הסדר הפרת מפני להג� במטרה צעירי�  בקרב האלכוהול צריכת את לצמצ� מנת ועל, אד�

 25 אלכוהול למכירת הנוגע האיסור בדבר ברור מסר להעביר ציבורה את לחנ/ צור/ חברתיג� יש 

 26  . לקטיני�

 27 במיוחד, נפסדת פעולה של דפוס פי על ולא הגינות כללי על הקפדה תו� להתבצע חייבת האכיפה בר�,

 28  . נפשי יסוד נעדרתה בעבירה כשקיימת אפשרות להאשי� ולהרשיע 
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  השלו� באשדודבית משפט 

                                                             מדינת ישראל נ' דברה 66506�01�17 ת"פ
     379838/2016תיק חיצוני: 

   

 16מתו�  16

 1  לסעד באשר

  2 

 3  :ב המתבטאי� יישומו ואופ� הסעי� להוראת הנוגעי� כשלי� לצבר לב בשי�

 4 ;חוקתי בלתי כ� ועל – היסוד חוקי את נוגד התיקו� היות  .א

 5 המחוקק המחוקק של הברורה לקביעתו בסתירה עומד – החוקיות בעקרו� פוגע הסעי� היות  .ב

 6 ;התיקו� בעקבות קפידה אחריות מסוג עבירה נזהה כיצד העונשי� לחוק 39 בתיקו�

 7 לקטי� אלכוהול מכירת באיסור הד� סעי� באותו חוק הוראות שתי בי� הקיי� הבהירות חוסר  .ג

 8  ;העונשי� לחוק) כא(34 סעי� ותחולת

 9 הנחזה קטי� בקונה כשהשתמשה, הגינות בחוסר פעלה אשר המשטרה של הנפסדת התנהגותה   .ד

 10  יו� באותו שבוצעו נוספי� אכיפה מקרי בשני וה� דנ� במקרה ה� בוגר להיות אובייקטיבית

 11 ) ;בוגר שהקטי� לחשוב טעו ה� שא�( אחרי� עסק בעלי כלפי

  12 

 13 האישו� כתב ביטול מצדיקה דנ� במקרה הצדק מ� ההגנה קבלת כי, למסקנה מובילי� אלו כל

 14 של ענינו, שפטשווילי עני�: עיי� דומה לתוצאה. [הפלילי הדי� סדר לחוק) 10(149 סעי� לפי

 15  ). סבאח של וענינו 10.11.2016( דול� איתי. נ ישראל מדינת 15/05/57261) י�.(פ.בת דול�

   16 

 17 ברמי) נצרת( 14781/08/16 פ"ע בעני� בנצרת הנכבד המשפט בית של דינו פסק ממני נעל� לא  

 18 אי� ואול�), 21.3.17) (דבור. ס, שטרית. י, הלמ�. א' הש' כב הרכב( ישראל מדינת' נ   

 19  .  הדי� בהכרעת בהרחבה שפורטו, הכשלי� צבר ע� להתמודד  כדי ש� בהנמקות  

  20 

 21 משקאות מכירת של המסוכנת תופעהה למגר נועדה הסוכ� בשליחתת  ישראל משטרפעולת ש ספק אי�

 22  אי� ספק שהמשטרה פעלה למטרה ראויה . לקטיני� משכרי�

 23ובהקפדה  זהירות ביתרראוי כי  הפעלת סוכ� תהא   א� , זדו� מתו� פעלה לאאי� ספק  שהמשטרה 

 24  . ולא באופ� מכשיל כפי שהיה במקרה דנ�

  25 

 26  מחמת הספק.  זכאי  לאור כל האמור  הנאש�

  27 

 28  יו�.  45זכות ערעור תו/ 

 29  הצדדי�. במעמד הנאש� ובאי כוח, 2018אוקטובר  04, כ"ה תשרי תשע"טהיו�,  נהנית
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