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מספר מחברת בחינה: _________________


פתרון – 
בחינה סגורה !!! אין להוציא את הבחינה, אין לשכפלה
ואין לסרוק את הבחינה!

פתרון - סייגים לאחריות הפלילית
אוניברסיטת תל-אביב
מועד ג' – תשס"ז – 26.7.2007
ד"ר ג'ודי ברודר


הנחיות:
1.	משך הבחינה שעתיים וחצי.
2.	בתשובתכם אין לחרוג מהשורות המסומנות. חריגה לא תיבדק מטעמי שוויון.
3.	 בתשובותיכם יש להתייחס ליסודות הסייג הרלוונטיים לתשובתכם. 
4.	בניתוח האירועים יש להתייחס רק לאותן עבירות ספציפיות אליהן הופניתם. 
5.	מקום בו קיימת מחלוקת יש להתייחס לכל הדעות. 
6.	את התשובות יש לכתוב בעט בלבד.

שימו לב! על ההנמקה לכלול הפניה לכל סעיפי החוק הרלוונטיים, מקום בו הסוגיה מוסדרת בחוק.

   		    


ציון מתוך 100:____________


ב ה צ ל ח ה !
 עם שחרורו של דן מבית החולים הפסיכיאטרי הורה לו הרופא המטפל כי עליו ליטול כדורים שיאזנו את מצבו הנפשי. דן, שסבר מלכתחילה, כי אשפוזו הכפוי נעשה שלא לצורך סירב ליטול את התרופות. שבועיים לאחר שחרורו, בהיותו בקניון, נתקף דן בפרץ אלימות וניפץ חלונות ראווה של חנויות הקניון. דן עומד לדין בגין עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין "ההורס נכס או פוגע בו במזיד ושלא כדין, דינו - מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר".
האם דן יישא באחריות פלילית למעשיו? (10 נק' _____)
פתרון : דן הכניס עצמו למצב של אי שפיות הדעת, אולם הסייג לסייג אינו חל על סעיף 34ח. לכן יש לבחון את תנאיי הסעיף. האם המחלה ממנה סובל דן היתה פעילה בעת ביצוע העבירה? האם העבירה בוצעה "עקב" במחלה? האם זו "ממחלת נפש" במובן של התקיימות הסמפטומים המנויים בסעיף?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

במהלך מסיבה לכבוד השנה החדשה שתה דן לשוכרה. בצאתו מן המסיבה החל דין ודברים בינו לבין אחד מבאי המסיבה שבסיומם שלף דן סכין ודקר את האחר דקירה קטלנית. דן הועמד לדין בגין עבירה לפי סעיף 300(א)(2) לחוק העונשין "(א) העושה אחת מאלה יאשם ברצח ודינו - מאסר עולם ועונש זה בלבד: 
(2) גורם בכוונה תחילה למותו של אדם"
האם דן יישא באחריות לעבירה זו? (10 נק' ______)
פתרון: סעיף 34ט – המפתח לתחולת הסעיף – האם דן היה במצב של שכרות מלאה או שכרות חלקית. אם התשובה שלילית, שכרות רגילה, יישא באחריות פלילית לכל מעשיו, לרבות עבירה המותנית בכוונה. אם התשובה חיובית – הוא הגיע למצב זה בהתנהגות נשלטת ומדעתו – יישא באחריות פלילית אך לא לעבירה המותנית בכוונה.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

מיכאל שוחרר לביתו מבית החולים לאחר שעבר ניתוח להסרת התוספתן. עם שחרורו קיבל מיכאל כדורי אנטיביוטיקה למניעת דלקת, אותם עליו לקחת 3 פעמים ביום וכן כדורים משככי כאבים שימנעו את העוויתות הקשות מהן הוא סבל. בלילה, סבל מיכאל מכאבים עזים וביקש ממיכל אשתו כי תביא לו כדור משכך כאבים. מיכל נטלה כדור אחד מתוך שקית התרופות ונתנה למיכאל. לאחר מחצית השעה החל מיכאל לפרכס, נפל ממיטתו וכתוצאה מכך שבר את טלוויזית הפלאזמה יקרה אותה השאיל לו חברו דן. נתברר כימיכל טעתה בכדור ונתנה למיכאל כדור אנטיביוטיקה ולא כדור משכך כאבים. מיכאל הועמד לדין בגין עבירה לפי סעיף 452 לחוק העונשין "ההורס נכס או פוגע בו במזיד ושלא כדין, דינו - מאסר שלוש שנים, והוא אם לא נקבע עונש אחר".
האם מיכאל יישא באחריות לעבירה זו? (10 נק'_______)
פתרון: העדר שליטה, סעיף 34ז, מיכאל הגיע למצב של היעדר שליטה שלא מדעתו, האם ניתן להחיל את סעיף 34יד? ספק, סביר להניח שלא.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

מיכל הנשואה למשה מזה 20 שנה, סובלת מאז שנות נישואיה הראשונות מהתעללות נפשית ופיזית מצד בעלה. במהלך השנים פנתה מיכל לרשויות השונות בבקשת עזרה, ואולם גם שליחתו של משה מאחורי סורג ובריח לא הועילה. יום אחד חזר משה מוקדם מן הרגיל מעבודתו ומשגילה כי האוכל אינו מוכן החל מקלל, מגדף ומאיים על מיכל. מיכל שהבינה כי היא עלולה לספוג פגיעות פיזיות, הסתגרה בחדרה. משה לא הפסיק ואיומיו הלכו וגברו, תוך שהוא מתקדם לעבר חדרה של מיכל. בשלב זה, מיכל נטלה את הרובה של בנה וירתה במשה כדור אחד שגרם למותו. האם תישא מיכל באחריות פלילית למעשיה? (10 נק'_____)
פתרון: דיון אינטלגנטי בתסמונת.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

	
בעקבות התרעות חמות, הנחה המפקד את חייליו לפקוח עיניים במשנה זהירות, ולהיות דרוכים יותר מתמיד. "היום", אמר להם, "מי שחושב שהוא בסכנה, יורה בחשוד גם אם לא הספיק להשלים את כל נוהל המעצר הרגיל". נוסח הפקודה חורה לדן והוא מתלבט האם עליו ליישם את הוראות המפקד כלשונן. הוא פונה אליך ושואל:
"כיצד אדע אם עליי לבצע את הפקודה או לסרב לבצעה"? (10 נק' ______)
פתרון: חייל חייב למלא אחריו כל פקודה הנוגעת לפעילות מבצעית, לרבות פקודה בלתי חוקית, אא"כ המדובר בפקודה בלתי חוקית בעליל. מבחני הפסיקה ל"פקודה בלתי חוקית בעליל"
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

"מה יהא עליי אם אקבל החלטה לא נכונה בשאלת הביצוע"?  (12 נק' ______)
פתרון: אם בדיעבד יוכרע כי הפקודה היא "בלתי חוקית בעליל": 1. אם ציית לה יישא באחריות פלילית למעשיו. 2. אם לא ציית לה- לא יחוש בדין משמעתי בגין סרוב לבצע פקודה. (6 נק' _____)
אם בדיעבד יוכרע כי הפקודה אינה "בלתי חוקית בעליל": 1. אם ציית לה- לא יחוב על פי דין כלשהו, פלילי אות משמעתי. 2. אם לא ציית לה – יישא באחריות לעבירה המשמעתית של "סרוב פקודה" – (6 נק'_____)
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 מיכל, כספרית בבנק, הרימה את עיניה ונתקלה בקנה של אקדח שהופנה כלפיה. "זה שוד" אמר דן רעול הפנים, ודרש ממנה להכניס את הכסף שבמגירה אל השקית שהגיש לה. רינה, אחת מלקוחות הבנק שהבחינה במתרחש, הוציאה מתיקה מיכל גז מדמיע והחלה לרסס את פניו של דן. 

רינה מואשמת בתקיפתו של דן. כיצד, אם בכלל, תוכל להתגונן? (10 נק' ______)
פתרון: דן אמנם מאיים על מיכל הכספרית אך רינה פועלת נגד התוקף הזדוני עצמו לכן הסייג הרלוונטי הינו סייג הגנה עצמית, סעיף 34י, לרבות הגנה על הזולת. יש לנתח את תנאיי הסעיף.  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

בדיעבד התברר כי דן ביצע את השוד מיד עם שחרורו מאישפוז ממושך בבית החולים הפסיכיאטרי בגין התפרצותה של מחלת הנפש הקשה ממנה סבל שנים רבות. דונו באחריותה של רינה לתקיפתו, לאור נתונים אלו. (10 נק' _____)
פתרון: התגוננות מפני חולה נפש – האם הגנה עצמית או צורך. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

מיכאל ודניאל  מסוכסכים זה זמן רב בסוגיית שטחי מרעה. באחד הימים התעורר ביניהם ויכוח קולני. אשתו של מיכאל שעברה ברחוב הצטרפה למריבה וכדי לתמוך בבעלה החלה מקללת את דניאל. האחרון לא נשאר חייב ובהפגנתיות תפס במבושיו, תוך שהוא מפנה אותם כלפיה. מיכאל לא יכול היה לשאת את העובדה כי כך מתייחסים לאשתו והתנפל על דניאל באגרופיו. דניאל, להגנתו, תפס בקרש שהיה מונח ברחוב הכה את מיכאל וגרם לו לחבלה.

דונו באחריותו של מיכאל לעבירת התקיפה ובאחריותו של דניאל לעבירת החבלה. היוכלו להתגונן? כיצד? (18 נק' _______)

פתרון: מיכאל - כבוד האדם אינו אחד מן האינטרסים המנויים להגנה בסייג ההגנה העצמית ולכן התנפלותו של מיכאל מהווה תקיפה שלא כדין ולא חסה תחת הסייג.  (8 נק' ______)
דניאל - אם מיכאל תוקף שלא כדין, אזי ניתן להתגונן בפניו. יש לבחון עם זאת, האם השימוש במגרפה היה סביר. אא"כ נראה בעצם הויכוח הקולני כניסה למצב בהתנהגות פסולה שאז יש לדון בסיפא לסעיף 34י (10 נק' ____)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ב  ה  צ ל  ח  ה  !


