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  ההבחנה בי� טעות במצב משפטי 

  לבי� טעות במצב דברי�

  מאת

  **שי אוצרי *,דורו� מנשה

ה בהגנות מאמר זה ד� בשאלת ההבחנה בי� טעות בדי� לבי� טעות בעובד
המאמר מבקר תחילה את התפיסה המקובלת של ההבחנה בי� . המשפט הפלילי

השאלה א� אשר מבחינה בי� השניי� על בסיס , טעות בדי� לטעות בעובדה
המאמר מראה . מדובר בטעות באשר לדבר שאפשר לתפסו באמצעות החושי�

שתפיסה זאת בעייתית משו� שמקרי� פרדיגמטיי� של טעות בדי� יכולי� לנבוע 
עובדות מוסדיות אינ� ניתנות , מנגד. ג� ה� מטעות באשר לדברי� מוחשיי�

 מבח� חל� התפיסה המקובלת המאמר מציע. לתפיסה באמצעות החושי�
המתבסס על הרציונל של עידוד הציות לחוק כפי שהמחברי� מציעי� להרחיבו 

המבח� . ולהשלימו לאחר דיו� ביקורתי ברציונלי� להחמרה ע� טעות בדי�
ר הפלילי האיסו –זיהויו של האיסור הפלילי . 1: שלבי�החלופי הוא מבח� דו

עיקר תכלית ) 1(�ש )א� לשוניי� וא� לאו (כלל הסימני�הוא הנורמה הנובעת מ
 רכיבי אינ�) 2(�ו ;ה במסגרת מוסד המשפטיבמילוי פונקציהוא עשיית� 

תיאורי� , הצבעה, )proper names( כגו� שמות פרטיי� ,המשמעות היחידאיי�
טעות ) א (–הגדרת טעות בדי� וטעות בעובדה . 2 .ב"מיידעי� יחידאיי� וכיו

על סט נתו� של עובדות א� בדי� היא המחדל להסיק כי האיסור הפלילי חל 
טעות ) ב (;כפי שזוהה לעיל, תחולה זאת נובעת ממובנו של האיסור הפלילי

של סט ) ומואו חוסר מודעות באשר לקי(בעובדה היא טעות באשר לקיומו 
  .העובדות כאמור

   .המקובלת בתפיסה הקשיי: בעובדה וטעות בדי	 טעות. ב. מבוא. א
 המקרי� .1 ;בעובדה לטעות בדי	 טעות בי	 להבחנה הרציונלי. ג

 להחמרה המסורתיי� הטעמי�. 2; בעובדה וטעות בדי� טעות של הפרדיגמטיי�
 לרעה ניצול מפני החשש, החוקיות עקרו�, האשמה עקרו�: בדי� טעות ע�

? בדי� לטעות רק תק� לחוק הציות עידוד רציונל מדוע. 3; לחוק הציות ועידוד
 שבטעות הגדול החירות מרחב ושיקול דתיעוב שבבירור הכבד הנטל שיקול

 מוטיבציות של קיומ�: לחוק הציות עידוד ברציונל החסר הנדב�. 4; בדי�
 בי	 להבחנה הרציונלי מתו� הגבול קו גזירת. ד. עובדתי בירור לקיו� חיצוניות

_____________________________________  
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 חלקו הצדקת) א(; הפלילי האיסור של זיהויו .1; בעובדה לטעות בדי	 טעות
 במסגרת פונקצייה במילוי עשיית� תכלית שעיקר סימני�: "המבח� של הראשו�
  ;"היחידאיי� המשמעות רכיבי אינ�"ש סימני� הסייג הצדקת) ב(; "המשפט

 .סיכו. ה. בעובדה והטעות בדי� הטעות הגדרת .2

  מבוא .א

היא מרכזית וחשובה בי� טעות במצב משפטי לבי� טעות במצב דברי� ההבחנה 
 עיו� בספרות המשפטית יגלה כי טר� נתחמו גבולותיה של  והנה1.בהגנות בפלילי�

_____________________________________  

ברוב מדינות המשפט המקובל אי� . הבחנה זאת היא בעלת משמעות בשיטות משפט רבות   1
ל במדינות אלה הכל. למשל סייג כללי לאחריות הפלילית במקרה של טעות במצב משפטי

ידיעת �אי"לפיו ש ,הכלל המסורתי של המשפט המקובל, במרבית המקרי�, התק� הוא עדיי�
היה זה לרוב , הוכרה הטעות במצב משפטי כפטור מאחריות הפליליא� ". הדי� אינה פוטרת

למשל באמצעות קביעה פרשנית כי היסוד הנפשי הנדרש (באופ� קזואיסטי ומצומצ� למדי 
 Cheek v. United States 498 ראו למשל פסק די�(יעת הדי� בעברה מסוימת כולל את יד

U.S. 192 (1991) –או באופ� הדומה לזה המוצע על ידי ב) ידיעה בעברות מס� באשר לאי� 
2.04. secשל ה �Model Penal Code בה� ראוי להכיר בהגנת הטעות במצב ש המונה מקרי�

 American Law :ראוב "ו כגו� טעות במצב משפטי בשל עצה רשמית וכי,המשפטי
Institution, Model Penal Code And Commentaries – Official Draft and Revised 

Comments - Part I (1985) pp. 267-268 .המצב במדינות המשפט הקונטיננטלי שונה , �א
. ת במצב דברי� לטעולטעות במצב משפטי מחמיר מהיחס  היחס במרבית המקרי��ג� בה
 תוביל לזיכוי רק כאשר הייתה טעות במצב משפטי הפלילי הגרמני קובע כי  לקוד17סעי� 

  :בלתי נמנעת
§17. Mistake of Law 
If during the commission of an act the perpetrator lacks the appreciation 
that he is doing something wrong, he acts without guilt if he was unable to 
avoid the mistake. If the perpetrator could have avoided the mistake, the 
punishment may be mitigated pursuant to §49(1). (The American Series of 
Foreign Penal Codes - The German Penal Code – As Amended as of 
December 19, 2001 (translated by Stephen Thaman, 2002) p.8. 

 ,.Heribert Schumann, “Criminal Law”, Introduction to German Law (2nd ed :וכ� ראו  
Joachim Zekoll & Mathias Reimann -eds., 2005) 387, pp. 399–400 . בצרפת הונהגהג� ,

הגנה כללית של טעות , 1994 וכניסתו לתוק� בשנת 1992ע� הקוד הפלילי החדש משנת 
של נוסחו . י הנחשבת כאחד השינויי� הגדולי� בקוד החדש ביחס לקודמובמצב משפט

  : הקובע את ההגנה מתנה ג� הוא את ההגנה בהיות הטעות בלתי נמנעת122�3 סעי�
A person is not criminally liable who proves that he believed because of a 
mistake of law which he was not in a position to avoid, that he could 
legitimately carry out the act. (Catherine Elliott, French Criminal Law 
(2001) p. 124. מש� ג� התרגו�) 

 Paul: ראו, א� כי מיושנת, לסקירה השוואתית רחבה של המצב המשפטי במדינות שונות  
K. Ryu & Helen Silving, “Error juris – A comparative study”, 24 U. Chi. L. Rev. 



  ההבחנה בי� טעות במצב משפטי לבי� טעות במצב הדברי  ד"עתש ז די� ודברי

343  

 כי קו הגבול בי� שני  במאמר זה נבקש להראות.ההבחנה באופ� המניח את הדעת
 שטענו כי אי בניגוד לכותבי� – שרירותי לאאכ� נית� לניסוח באופ� ברור ו המושגי�

  . זה ינוסחלהציג את האופ� שבו ראוי כי קו גבול  ו– 2אפשר לקיי� את ההבחנה
טעות  די� היאבהלוא ככלות הכול ג� טעות . חמקמקותו של קו הגבול אינה מפתיעה

עצ� המושג של טעות מניח קיומה של עובדה במוב� ,  אדרבה3.עובדה מסוג כלשהוב
   4.הרחב של מילה זו

 כי  נאמר כבר כעת,ובכ�?  בי� סוגי� שוני� אלה של עובדותמבחיני� אפואכיצד 
טעות ש  ההבדל הוא בכ� אשר לפיה– ובלת יחסית בי� משפטני� המק– התפיסה
 תפיסה  היא,חושי�ב לדברי� הניתני� לתפיסה הנוגעותעובדות  עניינה דווקא 5בעובדה

_____________________________________  

 
(1956-1957) 421, pp. 435-439 .מאמר� המעדכ� וכ� :Paul K. Ryu & Helen Silving, 

“Comment on Error Juris”, 24 Am. J. Comp. L. (1976) 689.  
 Larry Alexander, “Inculpatory and Exculpatory Mistakes and the Fact/Law:ראו   2

Distinction: An Essay in Memory of Myke Balyes”, 12 Law & Phil. (1993) 33.  
.  בדי�איננו רואי� לנכו� לדו� במסגרת מאמר זה בשאלה מהו בדיוק מושאה של הטעות   3

 לפחות שני מובני� שוני� של די� כמושאי� להעלות על הדעת בהקשר זה רק נציי� כי אפשר
על פי מוב� . וב� הדסקריפטיבי או התיאורימוב� אחד הוא די� במ: אפשריי� של הטעות בדי�

בו יכריעו ש התשובה לשאלה מהו הדי� במערכת משפטית ספציפית תיגזר מהאופ� ,זה
בשאלה ) למשל בתי המשפט(בפועל המוסדות המוסמכי� לכ� באותה מערכת משפט 

שבו אנו מוב� זה הוא המוב� . המוב� השני הוא המוב� הנורמטיבי; משפטית נתונה
מה שצרי� להנחות את המוסדות �די� כאשר אנו מתייחסי� אליו כדבר� במושג משתמשי

מושאה של  א�השאלה היא אפוא . שאלה משפטית נתונהבהמוסמכי� עצמ� בהחלטותיה� 
או , הטעות בדי� בפלילי� הוא די� במוב� הנורמטיבי או שמא דווקא די� במוב� התיאורי

 האפשרות המסתברת יותר היא כי מושאה של  לנו נראה כי.אולי שילוב כלשהו של השניי�
 די� במוב� הנורמטיבי נראית לנובטעות . הטעות בדי� הוא די� במוב� התיאורי דווקא

להבדיל , ובכלל אפשרות הטעות במוב� זה (לאשמת הנאש�, א� בכלל, רלוונטית פחות
מקבלי� א� אנו  ובמיוחד ,משפטית שנבחר�תלויה כמוב� בעמדה התורת, מהמוב� התיאורי

 ).את תזת התשובה המשפטית היחידה
, ודוק. היא נכונה או שקרית היא הלוא מה שמכוחו טענה במובנה הרחב ביותרעובדה    4

 correspondence theory of)של האמת  דברי� אלה אינ� מוגבלי� לתאוריית ההתאמה
truth) . לפי תאוריית הלכידות �י שטענה מסוימת כד(coherence theory of truth) ג� א� נל

 : ג�ורא(שהוא במקרה זה הלכידות , צרי� להיות קריטריו� לנכונות, תהיה נכונה או שקרית
Duncan Sheehan, “What is a Mistake?”, 20 Legal Stud. (2000) 538 , p. 540  המציי� ג�

ה אי� אפוא מניעה מבחינ). הוא כי למושג של טעות אי� מוב� ללא מושג מתאי� של נכונות
 .נכונותלמה שמתחייב מאותו קריטריו� לאמת או לקרוא עובדה  לשונית

הג� ,  זהה לרובידיעה כהגנות בפלילי� היא� הנפקות של טעות ואימבחינה דוקטרינרית   5
 .Rollin M :ראו למשל, ידיעה לטעות�שלכאורה מ� הבחינה העיונית קיי� הבדל בי� אי

Perkins & Ronald N. Boyce, Criminal Law (3rd ed, 1982) p. 1028 .הבמסגרת מאמר ז 
ע�  .ידיעה� טעות הכוונה ה� לטעות במוב� המצומצ� וה� למצב של אישאומרבכל מקו� 

  קידיכ� למשל. ידיעה מבחינת נפקות��אילזאת ראוי לציי� שהיו שהציעו להבחי� בי� טעות 
(Keedy) הציע במאמרו )Edwin R. Keedy, “Ignorance and Mistake in the Criminal 



  ד"תשע ז די� ודברי   שי אוצרי,דורו� מנשה

344  

לא אחת , ראשית: אלה, בקצרה, ת התפיסה המקובלת ה�הקשיי� שמעורר .בעייתית
טול למשל מצב (� חושיב וא טעות הנוגעת לדבר שאפשר לתפסומקורה של טעות בדי� ה

 הנוגעתשאלה ב קיומו של האיסור הפלילי בשל טעות בעניי�שבו פלוני טועה 
א� ,  כגו� א� החוק הרלוונטי פורס� בעיתו� הרשמי,התרחשותו של אירוע פיזיל

   ).ב"בהצבעה על הצעת החוק בפרלמנט היה רוב וכיו
עובדות . לת היא מעמד� של עובדות מוסדיותהבעיה השנייה בתפיסה המקוב

קרי מערכת כללי� , מוסדיות ה� כידוע עובדות התלויות בקיומו של מוסד
למשל שטרות כס� שהיו נייר בעלמא אלמלי מוסד הכס� (המכונ� אות� , קונסטיטוטיביי�

 אלא עובדות אלה אינ� ניתנות לתפיסה באמצעות החושי� מוב� אפוא כי 6).המכונ� אות�
 של התפיסה עקיביישו� ש  לכאורה יוצא.ונ�ה� תלויות ג� בקיומו של המוסד המכ

מסקנה  – כפי שנראה בהמש� – ובכל זאת 7. טעות בדי�בה�המקובלת היה מחייב לראות 
  .חלק מהעובדות המוסדיותל באשרזאת קשה לקבלה 

_____________________________________  

 
Law”, 22 Harv. L. Rev. (1908) 75 ( להבחי� בי� טעות)Mistake( , שעשויה לפטור

ע� זאת ראוי לשי� לב . שאינה מהווה פטור, )Ignorance(ידיעה �לאי, מאחריות פלילית
 היא מצב קידיידיעה לדידו של �אי. ידיעה� טעות ואיהמונחי� את קידילאופ� שבו המשיג 

כגו� אד� הסבור כי החוק אינו (י טוע� שלא ידע שהחוק אוסר את המעשה שעשה פלונשבו 
 ,בו הנאש� ידע שיש חוק האוסר על המעשהשלעומת זאת טעות היא מצב ו, )אוסר ביגמיה

הבחנה בעלת ). 90'  בעמ, ש�:ורא(משמעות המשפטית של עובדות מסוימות באבל טעה 
 �I. H. E. Patient, “Mistake of law – Aידיעה הוצעה ב�אופי דומה בי� טעות לאי

Mistake?”, 51 J. Crim. L. (1987) 326.  לכותב אחר שהציע ג� הוא להבחי� בי� נפקותה
 :ראו , באופ� שונה�א� המשיג את ההבחנה ביניה, ידיעה לנפקותה של טעות בדי��של אי

Kumaralingam Amirthalingam,”Distinguishing Between Ignorance and Mistake in the 
Criminal Law in Defence of the De Blom Principle”, 8 S. Afr. J. Crim. Just. (1995) 

בו שידיעה כמצב � ממשיג אי(Amirthalingam) אמירטלינג�,בניגוד לכותבי� הקודמי� .12
לל בו הנאש� לא נת� דעתו כשדהיינו מצב , חוקיות מעשהוב) belief(פלוני נעדר כל האמנה 

, שאלת החוקיותבבו לנאש� יש האמנה שלעומת זאת טעות היא מצב .  החוקיותתשאלעל 
ה יידיעת הדי� תה� כי אי אמירטלינג� מציעעל פי זה. א� היא אינה תואמת את המצב בפועל

ות הגנה ג� א� הייתה בלתי י ואילו טעות באשר לדי� תוכל לה,הגנה רק א� היא סבירה
 Douglas Husak & Andrew von ג� השוו). 14' ש� עמ: ראו(סבירה ובלבד שהייתה כנה 

Hirsch, “Culpability and Mistake of Law”, Action And Value in Criminal Law 
(Stephen Shute, John Gardner & Jeremy Horder eds., 1993) 157.למאמר�1ש " בה  ,

 .טלינג�אמירידיעה לטעות בדומה ל�אשר המשיגו את ההבחנה בי� אי
 .G. E. M)אנסקומב. א�.אי.י' גטבע את המונח בעקבותש, John R. Searle)(סירל ' ו� ר'ג   6

Anscombe),עובדות גולמיות   מבחי� בי�(brute fact) , שאינו תלויות בקיומה של מערכת
שה�  ,(institutional facts)עובדות מוסדיות לבי� , כללי� קונסטיטוביי� שמכוננות אות�

מערכת של  כלומר בקיומה,  עובדות התלויות בקיומ� של מוסדות חברתיי� מסוימי�כאמור
 John R. Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy :ורא(כללי� קונסטיטוטיביי� 

of Language (1969) pp. 50–53.( 
 .שריותאת כל סוגי הטעויות האפ לחלופי� התפיסה המקובלת אינה מציגה מבח� הממצה   7
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לטעמנו .  לקביעת קו הגבולנוספי�ניסיונות מעטי� נעשו התפיסה המקובלת מלבד 
 מביא לתוצאות בלתי מתקבלות העקיב משו� שיישומ� א�, ג� ניסיונות אלה בעייתיי�

 אינ� וא� משו� שה� ,)מבחינת הרציונל שביסוד היחס השונה לטעות בדי�(על הדעת 
  .שלמי� בהתייחסות� למכלול הבעיות שמעלה ההבחנה

מבחינה , ראשית: קוד� שניגש לדיו� גופו נבקש להעיר שלוש הערות מקדימות
אנו מניחי� , במילי� אחרות. ל מתודולוגיה אינטרפרטיביתמתודולוגית מאמר זה הוא בע

את קיומה של ההבחנה בי� שני סוגי הטעות כהבחנה הקיימת באופ� פוזיטיבי במרבית 
א� יש מקו� להותיר  בשאלה  דיו� נורמטיביאינה מטרתו של מאמר זה 8.שיטות המשפט

אלא בחירתו של קו , לעל כנו את היחס השונה לשני סוגי הטעות או שמא יש לבטלו כלי
 לשיטת המשפט 9)במוב� הדבורקיניאני" (פירוש הטוב ביותר"הגבול הנות� את ה

  .הנוקטת הבחנה זו
מהמתודולוגיה האינטרפרטיבית שאנו נוקטי� נובע כמוב� שהדיו� בשאלת קו הגבול 

ואכ� דיוננו באשר לקו הגבול ייער� . בי� שני המושגי� אינה שאלה מושגית טהורה
   10. של הרציונלי� להצדקת היחס השונה לטעות בדי� לעומת טעות בעובדהלאור�

מאמר ד� כאמור ה. הערתנו השנייה נוגעת להיקפה של השאלה הנדונה במאמר זה
 הגבלה זאת אינה 11.כהגנות בפלילי�בשאלת ההבחנה בי� טעות בדי� לטעות בעובדה 

שאלה של עובדה עשויה כידוע ההבחנה בי� שאלה של משפט לבי� . עניי� של מה בכ�
 אלא שהרציונל שביסוד הבחנות 12,להיות בעלת נפקות בתחומי� שוני� של המשפט

_____________________________________  

 .1 הערה ,לעיל: ראו   8
 . Ronald. M. Dworkin, Law's Empire (1986) p. 53 :ראו   9
בהקשר זה עשוי מא� דהוא לתהות א� אכ� אפשר לדו� בשאלה זאת באופ� כללי ובמנותק    10

ההסדרי� המשפטיי� באשר להגנת : "התוהה עשוי לנסח דבריו כ�. משיטת משפט ספציפית
ולהסדרי� השוני� עשויי� להיות , בעובדה משתני� משיטה לשיטההטעות בדי� והטעות 

האופ� שבו נתווה את קו הגבול מתבסס על רציונלי� . רציונלי� שוני� המצדיקי� אות�
עמדתנו באשר " ? כיצד אפשר לדו� בשיטות המשפט השונות בכפיפה אחת,א� כ�. אלה

שיטות בספציפי הננקט לתהייה אפשרית זאת היא שאמנ� השוני הזה בהסדר המשפטי ה
חר� . המשפט השונות עשוי להיות כרו� ג� בשוני ברציונל המדויק להצדקתו של ההסדר

 לטעמנו לדו� בכפיפה אחת בכל שיטות המשפט המחמירות ע� טעות בדי� אפשרזאת 
למשל א� שיטת (תו� התעלמות מפרטיה� המדויקי� של ההסדרי� ,  טעות בעובדהלעומת

� את ההגנה של טעות בדי� או אולי רק מגבילה אותה בתנאי� המשפט שוללת לחלוטי
כל זאת משו� שבאשר לרציונלי� לעצ� ההחמרה ע� טעות ). או לתנאי� מסוימי�, מסוימי�

מסקנות הדיו� שייער� להל� רלוונטיות לכל . בדי� רב הדומה על השונה בי� השיטות השונות
את האפשרות כי תתחייבנה התאמות ג� א� איננו שוללי� אפריורית , שיטות משפט אלה

  .הסדר הספציפי הננקט בה�ה לפימסוימות 
ע� זאת הדיו� עשוי להיות בעל נפקות מסוימת לדיו� בנושא הקרוב של טעויות מפלילות    11

 לגישות מסוימות המבחינות בי� טעות מפלילה לטעות שאינה במיוחדזאת . בדיני הניסיו�
 .עובדה הדי� אוהוא   השאלה א� עניינהיסודמפלילה על 

 Ronald J. Allen & Michael S. Pardo, “The Myth of the Law-Fact :ראו למשל   12
Distinction”, 97 Nw. U. L. Rev. (2002–2003) 1796.  
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ועל , מטבע הדברי�.  שונה בתכלית–ב "סדרי די� וכיו,  בתחומי� כגו� דיני ראיות–אלה 
,  קו גבול שונהלהתוותשוני זה במטרת ההבחנה עשוי , מתודולוגיה של מאמרנוה פי

  . לדו� בכל השאלות הללו יחדיוולפיכ� אי� מקו�
בי�   דני� בשאלת קו הגבולאיננובמאמר זה : לבסו� הערתנו המקדימה השלישית

  שיטות משפט דוקטרינה הקיימת בכמה–פלילי � טעות בדי� פלילי לבי� טעות בדי� לבר
 לצורכי מאמר זה אנו מגדירי� את המושג של טעות 13.אחרות מלבד המשפט הישראלי

 לפיכ� נקפיד 14.פלילי�חובו ה� טעות בדי� פלילי וה� טעות בדי� לברבדי� ככולל ב
שכ� הגנת הטעות , "טעות בעובדה"ו" טעות בדי�"מעתה ואיל� להשתמש במונחי� 

, פלילי� במצב דברי� חלה על פי הפסיקה ג� על טעות בעובדה וג� על טעות בדי� לבר
   15.יליואילו הגנת הטעות במצב משפטי מוגבלת א� לטעות בדי� פל

פרק ב יציג את הקשיי� בתפיסה המקובלת בדבר : ר יהיה כדלהל�סדר הדיו� במאמ
בפרק ג נפתח בהצגת המקרי� הפרדיגמטיי� ; ההבחנה בי� טעות בדי� לטעות בעובדה

לאחר מכ� נציג את הרציונלי� המסורתיי� .). 1.פרק ג� תת(של טעות בעובדה וטעות בדי� 
, ונבח� כיצד הרציונל של עידוד הציות לחוק, .)2.פרק ג�תת(להחמרה ע� טעות בדי� 

מצדיק את היחס המחמיר למקרי� , שהוא הרציונל היחיד שעומד בביקורת לטעמנו
נחתו� את פרק ג בהוספת נדב� חשוב .). 3.פרק ג� תת(הפרדיגמטיי� של טעות בדי� 

י� להצדקת היחס המחמיר לטעות בדלרציונל של עידוד הציות לחוק שהכרחי לדעתנו 
מבח� להגדרת קו הגבול בי� ,  הרציונלי� להבחנהיסודעל , בפרק ד נציג; .)4.פרק ג� תת(

השלב הראשו� . שלבי�המבח� המוצע הוא מבח� דו. טעות בעובדה לבי� טעות בדי�
השלב השני של המבח� יוסבר . הוא זיהוי האיסור הפלילי. 1.פרק ד� שיוסבר בתת

טעות בדי� תוגדר , כפי שנראה.  וטעות בעובדהובו מוגדרות טעות בדי�. 2.פרק ד� בתת

_____________________________________  

 שי: ונה בעבודת התזהבהקשר של המשפט הישראלי שאלת ההבחנה בי� השתיי� ניד   13
חיבור לש� קבלת תואר מוסמ�  (י היבטי תיאורטי–טעות במצב משפטי , אוצרי

 ). ח"תשס, אוניברסיטת חיפה, במשפטי�
 –פלילי נוהגת � מקו� שדוקטרינת הטעות בדי� הלבר–אי� כמוב� מניעה . זוהי הגדרה בלבד   14

 ואילו ,)שכ� דינ� שווה(פלילי �להגדיר את טעות בעובדה ככוללת בתוכה ג� טעות בדי� לבר
במקרה כזה הרי שהמבח� המוצע על . ל טעות בדי� פליליטעות בדי� ככוללת רק מקרי� ש

ויהיה צור� להשלימו במבח� לקו הגבול בי� טעות בדי� פלילי לבי� ,  של�לאידינו יהיה 
 ).ש�, ש�( אוצרימוצע בהכדוגמת המבח� (פלילי �טעות בדי� לבר

' בעמ ,776 )6(ד נט"פ ,'בורובי�'  נשראלידינת מ 4855/02פ "אמנ� מדברי בית המשפט בע   15
פ "א� בע,  לחוק העונשי�39 תיקו� בשל עולה לכאורה כי הבחנה זו אינה קיימת עוד 931

קובע בית , 60בפסקה , )21.10.2007, פורס� בנבו (שראלידינת מ' מ נ"טגר בע 5672/05
 'בורורבי� והוא מפרש את הדברי� שנאמרו בעניי�, המשפט כי יש מקו� להבחנה ג� כיו�

�, פלילי� בדי� הלברטעות בדי� הפלילי לעומת הטעותשת בורובי� אינו על הדגש בפר: "כ
במילי� . פלילי�הא� היא ממוקמת בדי� הפלילי או בדי� הלבר:  של הנורמה'שיוכה'אלא על 

" לפי פרשת בורובי� הקריטריו� היחיד הוא הא� מדובר בנורמה עונשית או לא, אחרות
 .)ש�, ש�(
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מחדל להסיק כי האיסור הפלילי חל על סט נתו� של עובדות א� תחולה זאת נובעת 
  .כפי שזוהה בשלב הראשו� למבח�, ממובנו של האיסור הפלילי

   המקובלת בתפיסה הקשיי�: בעובדה וטעות בדי� טעות. ב

ראית ההבחנה בי� טעות בדי� לבי� התרשמותנו היא כי בעיני מרבית המשפטני� נ
  . ה המצב אי� ז, במבוא א� כפי שטענו16.טעות בעובדה הבחנה פשוטה יחסית

התפיסה המקובלת למדי בקרב משפטני� אקדמיי� מנסה להבחי� בי� טעות בעובדה 
באמצעות החושי� לבי� מה שהוא שאפשר לתפסו  ההבחנה בי� מה יסודלטעות בדי� על 

ה הבחנה שנראה כי בעיקרה מכוונת להבחנ (17"ני האד�אידאה בשכל� של ב"
  ). הפילוסופית בי� עובדות גולמיות לבי� עובדות מוסדיות

  סימונס למצוא בדבריאפשרהצגה משוכללת מעט יותר של תפיסה בסיסית זאת 
)Simons( . סימונס ההבחנה היא כזולפי:  

Mistake and ignorance of fact involve perceptions of the world and 

empirical judgments derived from those perceptions. Mistake and 

ignorance of law involve assessment of whether, given a certain set of 

facts, the actor would or would not be violating the law…18 

בתפיסה זו הוא ושי ראשו� ק. אלא שכבר עיו� קל יגלה עד כמה תפיסה זו בעייתית
עובדה הניתנת לתפיסה ל באשרבכ� שלא אחת מקורה של הטעות בדי� הוא טעות 

 קיומו של האיסור הפלילי בדבר טול למשל מצב שבו פלוני טועה 19.באמצעות החושי�
 , להתרחשותו של אירוע פיזי כגו� א� החוק כבר פורס� בעיתו� הרשמיבאשרבשל טעות 

ההצבעה בפרלמנט . ב"צעת החוק בפרלמנט היה רוב לתומכי� וכיואו א� בהצבעה על ה
פלוני את  א� טעות זאת הביאה א� על פי כ�, חושי�ב שאפשר לתפסולמשל היא אירוע 

הרי שללא ספק זהו עדיי� מקרה , של העברה שעבר אינו תק� סעי� העונשי� כי לסבור
  ). יה כאל טעות בדי�יש להתייחס אלשלמצער או (פרדיגמטי של טעות בדי� דווקא 

_____________________________________  

 .167–166 ' בעמ,165) ח"תשמ(  ומחקרי משפט, "אי ידיעת הדי�", ב� ציו� להב: ראו למשל   16
  :)Williams(וויליאמס ראו למשל עמדתו של    17

Generally speaking a fact is something perceptible by the senses, while law 
is an idea in the minds of men. (Glanville Williams, Criminal Law: The 
General Part (1961) p. 287 א.וש. מ. ד– על ידינו ההדגשות הוספו. ). 

18   Kennet W. Simons, “Mistake and Impossibility, Law and Fact, and Culpability: A 
Speculative Essay”, 81 J. Crim. L. & Criminology (1990–1991) 447, p. 469.  

 .37' בעמ) 2הערה , לעיל(  Alexander:השוו   19
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דוגמה נוספת לטעות באשר לעובדות מוחשיות שמביאה לטעות בדי� דווקא היא 
, המוב�על או ,  על הפירוש הנכו�המשפיעות עובדות מוחשיות קיימות: הדוגמה הזאת

ש שיש לתת לדבר חקיקה מסוי� כ� למשל השאלה מהו הפירו. שיש לתת למילות חוק
והשאלה מה הפירוש שיקד� תכלית זאת ,  של דבר החקיקה להיות תלויה בתכליתויכולה

חר� זאת נראה לנו מוב� מאליו  20.באופ� הטוב ביותר מעלה לא אחת שאלות אמפיריות
שמי שטועה בעובדות האמפיריות שהביאו את בית המשפט לפרש את הדי� פירוש מסוי� 

  . הוא טועה בדי� ולא טועה בעובדה
 של הטעות מקורהרק ה ולומר כי במקרי� אלה אפשר להשיב על קושי ז, לכאורה

 הטעות התבטאה בטעות באשר אבל בסופו של דבר ,הוא בטעות בעובדה מוחשית
ג� לא לפי תורת משפט (מה פיזי � דבראינושהוא ללא ספק , לקיומו של האיסור הפלילי

הטועה בעניי� ההצבעה בפרלמנט טעה באשר לעצ� קיומו של ,  למשל).פוזיטיביסטית
   .ג� א� המקור לטעות הוא בטעות אחרת שעניינה עובדה מוחשית, יסור הפליליהא

א� זה המצב הרי , ראשית :משני היבטי�, היא בעייתיתתשובה אפשרית זאת 
אלא , היא באשר לדבר הנתפס באמצעות החושי�שהמבח� אינו עוד השאלה א� הטעות 

או ; ו של האיסור או מובנו טעות באשר לקיומ) 1(טעות בדי� היא : "מבח� אחר כדלהל�
 שהביאה לטעות באשר לקיומו של טעות שהרלוונטיות שלה היא מכוח העובדה) 2(

 הינתנות לתפיסה בחושי� תוספת השאלה בעניי�,  כלומר–" האיסור הפלילי או מובנו
  . היא מיותרת

 היא צריכה להתמודד ע� כדי שיהיה בתשובה אפשרית זאת פתרו� של ממש, שנית
היא . כידוע טענה משפטית יכולה להיות מנוסחת ברמות הכללה שונות :וס�קושי נ

 אנו מכווני� למקרה זהכשב" ( אסורזהמעשה "יכולה להיות קונקרטית מאוד כגו� 
כדי ". רצח הוא אסור"והיא יכולה להיות כללית מאוד כגו� , ) של הריגת אד�ספציפי

ר קיומו של האיסור הפלילי או שנוכל לייש� את הקביעה שטעות בדי� היא טעות בדב
" האיסור הפלילי" של טענה משפטית שבה נמצא ההכללהעלינו לדעת מהי רמת , מובנו

  . שטעות בדבר קיומו או מובנו היא טעות בדי�
תמרור תנועה ל כדי להבי� את האמור טול למשל מקרה שבו הנאש� לא ש� לב

 לנסוע במהירות לאיסור מודע ולפיכ� לא היה, )שהוא קונסטיטוטיבי לתחולת האיסור(
של התמרור היא טעות הימצאותו  בדברהשאלה א� הטעות  21.ש" קמ50�גבוהה מה

 או בעובדה תלויה בשאלה מהי רמת ההכללה של הטענה המשפטית שטעות בדי�

_____________________________________  

 Peter Tillers, “The Value of Evidence in Law”, 39 N. Ireland Legal Q. (1988):השוו   20
167.  

לביקורת של . 609) 2(ד כג"פ, מדינת ישראל' קופרמ	 נ 456/69פ "ע: למקרה מעי� זה השוו   21
ההגיוניות  ", רבי�ותר: קופרמ� טעות בדי� ראומלומדי� שטענו כי יש לראות בטעות בעניי� 

טעות בחוק הפלילי  ",ז פלר"ש; 373) ל"תש(  במשפטי ,"של טעות בעובדה וטעות בדי�
לעומת� למלומדי� שראו . 508) ד"תשל( ה משפטי ,"?היכ� הגבול, או הלבר פלילי

 .170–169' עמב )16הערה , לעיל( ב� ציו� להב :במקרה זה טעות בעובדה ראו
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הא� רמת ההכללה . בעניינה תיחשב טעות באשר לעצ� קיו� האיסור הפלילי או מובנו
 ושלפיו אסור , בכל שטח השיפוט של המדינהל איסור החלהיא ש" האיסור הפלילי"של 

או שמא רמת ההכללה היא ? Xש כאשר מוצב תמרור " קמ50 במהירות העולה עללנהוג 
 א� נל� לפי האפשרות . נקודתית בכל מקו� ומקו� שבו מצוי התמרורשל איסור החל

ו של האיסור חוסר תשומת לב לתמרור לא הביא לטעות בדבר קיומו או מובנ, הראשונה
ומדובר אפוא , "Xש כאשר מוצב תמרור " קמ50אסור לנהוג במהירות העולה על "

חוסר תשומת לב לתמרור אכ� , לעומת זאת לפי האפשרות השנייה. בטעות בעובדה
 50 כא� אסור לנהוג במהירות העולה על"הוביל לטעות בדבר קיומו של האיסור הפלילי 

   22.ומדובר אפוא בטעות בדי�, "ש"קמ
 חשוב לעמוד ג� על הזיקה בי� מקרה זה לבי� מקרה דומה שבו המחוקק היה בוחר

את כל ) בתוספת לחוקאו (לנסח את סעי� העברה תו� שהוא מפרט בגו� הסעי� 
הזיקה . ינטות ציו� הקוארדבאמצעותש " קמ50בה� אסורה הנהיגה מעל שהמקומות 

ית התמרור לבי� טעות שמקורה ראי� כלומר בי� טעות שמקורה באי(שבי� שני המקרי� 
יהיה עלינו לתת את הדעת , א� כ�. היא ברורה) קריאת החוק או התוספת לחוק�באי

כניקה החקיקתית השונה של הצבת תמרור בחירה בטבהמש� ג� על השאלה א� ה
   .שונה יחס מצדיקה

, המתבססת על שאלת ההינתנות לתפיסה בחושי�,  בתפיסה המקובלתהקושי השני
, "אידאה בשכל� של בני אד� "בדבר טעויות שה� לכאורה טעויות קיימות :הוא זה

דוגמה לכ� .  טעות בעובדהוהאינטואיציה של מרבית המשפטני� הייתה רואה בה� דווקא
. טול למשל דבר כה שכיח כשפה עצמה . מסוימות טעות באשר לעובדות מוסדיותהיא

שפט אינו מתמצה בעובדות  ממה מילה או�היותו של דבר, השפה היא עובדה מוסדית
רישו� כלשהו בדיו על גבי ד� נייר ל באשר לתנודות האוויר או לחלופי� באשר הגולמיות

 של צלילי� מסוימי� מילי� או משפטי� נסמ� על קיומ� של כללי� �היות. ב"וכיו
) 'כתמי דיו על ד� וכו, צלילי�(קונסטיטוטיביי� אשר במסגרת� העובדות הפיזיות 

כללי� אלה . משפטי� בעלי מוב� בשפה מסוימתכ ידי אנשי� אחרי� כמילי� ומוכרות על
א� נבקש , ועתה. וה� אינ� אובייקטי� פיזיי� של המציאות, אינ� מצויי� בזמ� ובמרחב

. נגיע לתוצאות אבסורדיות, לצמצ� את מושג הטעות בעובדה לטעויות הניתנות לתחושה
רית ולא  כי מי שאינו דובר את השפה העבתוצאה אבסורדית מעי� זו תהיה למשל הטענה

וזאת רק משו� , טעה טעות בדי�, הבי� אפוא את ההוראות שניתנו לו למשל על ידי שוטר
  . שאוזנו קלטה את הצלילי� המהווי� את המילי� הנאמרות לו

_____________________________________  

על ידי האקט הפיזי של הצבת התמרור נקבע " הכותבת כי ,בה הלכה רבי�שזו הדר� נראה ש   22
ועל ידי הסחת ,  הודעה ופרסו� הדי�–אנו יכולי� לראות בתמרור המוצב בכביש . הדי�

 ).377' בעמ) 21 ערהה, לעיל(רבי� " (הדעת ממנו מסיחי� את הדעת מהדי� ולא מהעובדה
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נלי� שביסוד עצ� כדי להתיר את סב� ההבחנה אנו סבורי� כי יש לשוב ולפנות לרציו
לרציונלי� אלה נעבור . ומתו� אלה לגזור את קו הגבול הראוי, ה בדי� הטועההחמרה ע�

  . עתה

  בעובדה לטעות בדי� טעות בי� להבחנה י�הרציונל. ג

  בעובדה וטעות בדי� טעות של הפרדיגמטיי� המקרי�  .1

 הטועה בדי� היא לשמש הרציונלי� להחמרה ע�כאמור תכליתה של הצגתנו את 
" הפירוש הטוב ביותר"בסיס לבחירת ,  או א� תרצו,שני�בסיס לקביעת קו הגבול בי� ה

 הטועה טעות בדי� לדו� בטע� להחמרה ע�אבל לכאורה כדי שנוכל בכלל . לקו הגבול
מ� ההכרח כי יהיה לנו לפחות מושג ראשוני של מהי טעות בדי� ,  טועה בעובדהלעומת

מקרי� הפרדיגמטיי� אנו צריכי� לנסח לפחות את ה, במילי� אחרות. ומהי טעות בעובדה
שלגביה� נאתר , )הגרעי� הקשה שלה�, א� תמצי לומר(של טעות בדי� וטעות בעובדה 

  . הטועה בדי�ונל להחמרה ע�את הרצי
יטת כמקרה פרדיגמטי נניח אפוא דג� של סעי� עונשי� הקבוע בקודקס הפלילי של ש

קרה זה אכ� יהיה  כדי שמY".23דינו , C בנסיבות Xהעושה : "ואשר לפיו, משפט פלונית
� וX נניח עוד כי המוב� של התקיימות המושגי� ,מקרה פרדיגמטיC לגבי אובייקט 

או עובדות מנטליות אינדיווידואליות   פיזיותגולמיותמסוי� הוא התקיימות של עובדות 
, שפטיי�ומקל וחומר מ, להבדיל מהתקיימות דברי� המותני� במוסדות חברתיי�(

עוד נניח כי האובייקטי� שאליה� ). ליות המשותפות לרבי�שנסמכי� על עובדות מנט
�  וXמתייחסי� המושגי� C להבדיל ( לא נוצרו או נעשו כדי לשרת תכלית במוסד המשפט

על ידי שני הצמצומי� האמורי� אנו דוחי� לעת עתה את הטיפול ). למשל מתמרורי�
  .בבעייתיות שמקרי גבול אלה מעוררי�

קרי (עצ� התקיימותו של האיסור הפלילי האמור ל באשרבמקרה פרדיגמטי זה טעות 
קרי  (C או של Xמובנ� של באו טעות ) Yדינו , C בנסיבות Xהאיסור שלפיו העושה 

לעומת זאת טעות . טעויות בדי�ה� )  המהוות את מובנ�� העובדות מהבשאלהטעות 
� וX של מובנ� מקרה של שה�התקיימות� של העובדות הגולמיות ל באשרCטעות יא  ה

  .בעובדה
.  של כל אחת מהטעויות האמורותהמקוראי� זה משנה לענייננו מהו : ויש לשי� לב

 התקיימותו של האיסור הפלילי היא טעות בדי� ג� א� מקורה בהנחה בדבר טעות ,למשל

_____________________________________  

הדיו� אפשר להתאי� את � שוכיו אבל,  כמוב� לדו� באותה מידה בעברה תוצאתיתאפשר   23
 החלטנו שלצור� הפשטות,  ג� לעברות תוצאתיות, בשינויי� מחויבי� פשוטי�,שלהל�

 .מוטב לדו� בעברת התנהגות
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דהיינו , המוטעית שמספר הידיי� שהורמו בעד בהצבעה על הצעת החוק היה קט� יותר
משו� שאי� לקבל שהתוצאה ? וכל זאת למה. ובדה גולמיתעבג� א� מקורה בטעות 

  .נה רק בשל אופ� הצגתה של אותה הטענהתתש

 עקרו�, האשמה עקרו�: בדי� טעות ע� להחמרה המסורתיי� הטעמי�. 2

  לחוק הציות ועידוד לרעה ניצול מפני החשש, החוקיות

יש . דה טעות בעובלעומת טעות בדי� י� הוצעו להצדקת ההחמרה ע�טעמי� שונ
 אשמתו של , לפי גישה זאת24.טעות בדי� את המקור להחמרה ע� בעקרו� האשמהשראו 

 א� משו� שהפר חובה הקיימת ,הטועה בדי� גדולה מאשמתו של הטועה בעובדה
 או משו� שבחלק מהמקרי� של טעות בדי� יש מודעות לכ� 25,כביכול לברר את הדי�
   26.שקיימת פגיעה בזולת

_____________________________________  

 – אתיקה,  אריסטוכבר אצל למצוא אותו ואפשר ,יעוני� עתיקי�שורשיו של סוג זה של ט   24
, )1973–ג"תשל, ירושלי� ותל אביב: הוצאת שוק�, ג ליבס מתרג�"י(מהדורת ניקומאכוס 

 .68' עמב
25   Ronald A. Cass, “Ignorance of the Law: A Maxim Reexamined”, 17 Wm. & Mary L. 

Rev. (1975–1976) 671, pp. 692–693 וכ� Andrew Ashworth, Principles Of Criminal 
Law, (5th ed., 2006), p. 233. בי� היתר מהטעמי� ,רציונל זה הוא בעייתי ביותר בעינינו 

 ,Douglas N. Husak: רתו המשכנעת על זר� זה של הצדקה בביקו)Husak(הוסק שהביא 
“Ignorance of Law and Duties of Citizenship”, 14 Legal Stud. (1994) 105 .וראו ג� :

 . 51–49' בעמ) 13הערה , לעיל(אוצרי 
26   Husak & von Hirsch )אנו , נציי� כי רציונל זה נראה לנו בלתי מספק ).5הערה , לעיל �א

 במסגרת )57–54' בעמ) 13הערה , לעיל(אוצרי : ראו(סבורי� כי אי� הכרח לדו� בהשגותינו 
הטע� לכ� הוא .  בי� טעות בדי� לטעות בעובדההגבול קוהדיו� הנוכחי בשאלת 

חלק ב ישי� רק )Husak & von Hirsch(  של הוסק ופו� הירשהאשמה�מבוסס�שהרציונל
מרה ביתר המקרי� כדי להצדיק את ההח. מהמקרי� הפרדיגמטיי� של טעות בדי�

 mala) בדבר קיומה של עברה בשל איסורטעות , למשל(הפרדיגמטיי� של טעות בדי� 
prohibita)נאלצי� ג� הוסק ) ל זולתולפגיעה כלשהי באינטרסי� ש  גרידא שאי� בה מודעות
קבלתו ). בהמש� עידוד הציות לחוק שנזכיר כגו�( להסתמ� על שיקולי מדיניות ופו� הירש
 בי� טעות בדי� לבי� טעות הגדרת קו הגבול על  אפואלא תשפיע  של הרציונלאו דחייתו

אי� אנו נדרשי� , המתמקד בהגדרת היקפה של הטעות בדי�, במסגרת מאמר זה. בעובדה
הטע� המבוסס על אשמתו המוגברת של  . בשאלת כוחו של רציונל זהסופיתאפוא להכריע 

אול� אפשר . ר מפורש בפסיקה הישראליתלאזכו, למיטב ידיעתנו, הטועה בדי� לא זכה
להבדיל  ( mala in seלמצוא בפסיקה התייחסות דומה לאמור לעיל באמירה שבעברות

שרק נות� ביטוי , למעשה אי� כלל צור� בידיעה פוזיטיבית של הדי�) �mala prohibitaמ
קו� ובקביעה שבעברות מעי� אלה אי� אפוא מ, משפטי למעשי� האסורי� מבחינה מוסרית

: ראו(וקשה להעלות על הדעת מצב שבו תיטע� טענה זו , ידיעת הדי��לקבל טענה של אי
 ). 349 ' בעמ,307) 3(ד סב"פ, תנובה' מדינת ישראל נ 845/02פ "ע
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עקרו� התבסס על , )Jerome Hall( רו� הול' העיקרי הוא גשתומכו, רציונל אחר
 המוסר של על אובייקטיביות ערכי וכ�) של החוקאו האובייקטיביות (החוקיות 

   27.הקהילה
 יש שראו את ההצדקה להחמרה בטעות בדי� בטעמי� ראייתיי� לעומת גישות אלה

 John( ו� אוסטי�' ג ידירציונל מעי� זה הועלה על. חשש לניצול לרעה על ידי הנאשמי�בו

Austin(.28 הכרה עקרונית בהגנת הטעות במצב משפטי תחייב את , אוסטי� לדידו של
, לגישתו של אוסטי�, דבר זה יהפו�. תירות בלתי פשפט לדו� בשאלות שה� כמעטבית המ

  29. לבלתי מעשיי�את ניהול המשפט ואת ההכרעה בו

_____________________________________  

27   Jerome Hall, General Principles of Criminal Law (2nd ed, 1960) pp. 382–387. ובפרט 
) או אובייקטיביות החוק(עקרו� החוקיות : שני הנדבכי� בי� ש� מבחי� הול, 386' עמבראו 

 ,Bostjan M. Zupancicרציונל דומה הועלה על ידי. ואובייקטיביות ערכי הקהילה
“Criminal responsibility under mistake of law: The real reasons”, 13 Am. J. Crim. L. 

עניי� ת הדי� אינה פוטרת הוא ַ�הסבור ג� הוא כי הטע� לכלל כי ידיע, 37 (1986–1985)
 רציונל זה הוזכר ג� ).57' בעמ,  למשל ש�:ורא(לשמור על האובייקטיבית של החוק 

פ "וכ� ע, 349' בעמ) 26הערה , לעיל (תנובהעניי� : וראו לעניי� זה, בפסיקה ישראלית
ה אינו רציונל ז. 12בפסקה ) 10.3.2008, פורס� בנבו (למדינת ישרא' בלילי נ 1672/06

בי� היתר מהטעמי� שהובאו , )61–58' בעמ) 13 הערה, לעיל(אוצרי : ראו(משכנע בעינינו 
 George P. Fletcher, Rethinking Criminal Law (1978) pp. 733–734; Laurence :על ידי

D. Houlgate, “Ignorantia Juris: A Plea For Justice”, 78 Ethics (1967) 32; Ryu & 
Silving “Error juris – A comparative study”,) כותבי� אלה . 433' עמב, )1 ערה ה,לעיל

, ר הוא מקבל את טענת הטעות בדי�כי בית המשפט אינו משנה את הדי� כאש, בצדק, ציינו
אלא רק קובע כי פלוני לא יישא באחריות בשל , והוא אינו קובע בכ� כי המעשה היה מותר

שכ� הקביעה כי פלוני לא , האובייקטיביות של החוק אינה נפגעת אפוא. ביצוע העברה
נו כותבי� כמו כ� ציי. ייענש אינה משנה את העובדה כי המעשה עצמו היה ונותר בלתי חוקי

לבי� ) Justification(אלה כי התומכי� ברציונל זה מבלבלי� בי� המושג של טענת הצדק 
 ).Excuse(טענת הפטר 

28   John Austin, Lectures on Jurisprudence or the Philosophy of Positive Law (abridged 
from the larger work by Robert Campbel, 1920) p. 239 . נראה �כי היו שקדמו לו א

, עשרה�שבע–עשרה�הששראו למשל דברי המשפט� האנגלי ב� המאה . בהעלאת רציונל זה
 not“כי , ידיעת הדי� אינה פוטרת�בהתייחסו לכלל כי אי, האומר ,(John Selden) ו� סלד�'ג

that all men know the law, but because ‘tis an excuse every man will plead, and no 
man can tell how to confute him”)  �, לעיל (Williams:  כפי שצוטטTable Talk, Lawמתו

 Paul H. Robinson, Criminal Law Defenses, V.2 (1984): ראו ג�). 290' בעמ) 17הערה 
p. 376) או , המצדד בטענה זאת ומציי� כי זוהי טענת פטור שאי� בצדה מוגבלות כלשהי

 ).  לצפייה או אישושנורמליות הניתנת�אב
 Oliver Wendell Holmes, Jr., The Common Law (with a new :לביקורת על רציונל זה ראו   29

introduction by Tim Griffin, New Brunswick & London: Transaction Publishers, 
2005 ) p. 41 . נטל הטלת בקיימי� ניתני� לפתרו� א� , טע� כי הקשיי� הראייתיי�הולמס

' בעמ) 13הערה , לעיל(באוצרי   ראו ג� הדיו� והביקורת על הרציונל.השכנוע על הנאש�
64–68.  
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 לש� )O. W. Holmes(דל הולמז  אוליבר ונ הרציונל שהוצע על ידיקיי�לבסו� 
 לכלל  הטע�, לפי רציונל זה30".ידיעת הדי� אינה פוטרת� אי"לפיו  שהצדקת הכלל הגור�

  :לפי הולמז. הוא עידוד הציות לחוק

…to admit excuse at all would be to encourage ignorance where the 

law-maker has determined to make men know and obey, and justice to 

the individual is rightly outweighed by the larger interests on the other 

side of the scales. )א"מ וש" ד– ההדגשות שלנו(  31 

_____________________________________  

 ידיעת הדי� אינה� בהצעת רציונל לכלל כי אי הקדימ!)Blackstone( נראה שבלקסטו�   30
  :א לכלל זה הואחד ההסברי� שנות� בלקסטו�. פוטרת

…if ignorance, of what he might know, were admitted as a legitimate 
excuse, the laws would be of no effect, but might always be eluded with 
impunity. (William. Blackstone, Commentaries on the Laws of England 
V.1 (A Facsimile of the first edition of 1765–1769, University of Chicago 
Press, 2002) p. 46). 

 מופיע –חזקת ידיעת הדי�  – ההסבר הנוס� זהו רק אחד ההסברי� שמביא בלקסטו�, כאמור  
 W. Blackstone, Commentaries on the Laws of :ורא (�Commentariesבכר� הרביעי ל

England V.4 (A Facsimile of the first edition of 1765–1769, University of Chicago 
Press, 2002) p. 27 (ראו . רציונל עידוד הציות לחוק זכה להתייחסות ג� הפסיקה הישראלית

) 27הערה , לעיל (בליליוכ� עניי� , 349' בעמ) 26הערה , לעיל (תנובהעניי� : לעניי� זה
  . 12בפסקה 

31   Holmes )לא מעט כותבי� הבינו שלא כהלכה דברי� אלה . 41' עמב )29 ערהה, לעיל
 בסיס הבנה מוטעית זאת ביקר על. כקובעי� שהרציונל שביסוד הכלל הוא עידוד ידיעת הדי�

,  באמרו שלפיה� משתמע כי ידיעת החוק הפלילי היא בעלת ער�ברי הולמזלמשל הול את ד
שהמטרה העיקרית של החוק , אומר הול, קשה לקבל. א לא רלוונטית למעשה היואילו

 היינו הול מוסי� ואומר כי לפי גישתו של הולמז. י היא עידוד השכלה משפטיתהפליל
ראוי לפחות , ובכל זאת הפר אותו, הדי�צריכי� לומר כי נאש� שטרח ובדק את חובותיו לפי 

בנסיבות , אדרבה . ולא היא–להקלה מסוימת בעונש כי אחרי ככלות הכול למד את הדי� 
 .381–380' עמב )27 ערה ה,לעיל (HALL :ראו(מעי� אלה יש משו� שיקול לחומרה דווקא 

אי� להבי� את . של דברי הולמז, לעניות דעתנו,  על הבנה מוטעיתביקורתו של הול מבוססת
 כקובעי� שמטרת הדי� הפלילי היא עידוד לימוד תאורטי של הדי� כתכלית בפני דברי הולמז

 היו ודבריו של הולמז, אזי ביקורתו של הול הייתה במקו�, לו זאת הייתה כוונתו. עצמה
מטרת הכלל : דהיינו כ�, דבריואת  ני� מביו אנבושתיקו� כדי שיתאמו לאופ� אפוא דורשי� 

,  רוצה לומר–הוא לעודד את הציות האובייקטיבי לדי� " ידיעת הדי� אינה פוטרת�אי"כי 
מזיקות ובלתי רצויות בה�  שהמחוקק ראה החיצוניותהפחתת שכיחות� של ההתנהגויות 

 שנראה כי ג� הוא ,689'  בעמ)25 ערהה, לעיל ( Cass:ראו למשל. מטעמי� של טובת הכלל
 …The second major justification“:כותב בפשטות כיו , הולמז כ�הבי� את דברי

advocated most vigorously by Holmes, is that adherence to the maxim deters crime” 
 .)ההדגשות שלנו(
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בהערות השוליי� . קוצר יריעתו של מאמר זה אינו מאפשר דיו� מלא ברציונלי� אלה
 ברציונלי�  אנובה� דנושומות בה� בוקרו טעמי� אלה ולמקששלעיל הפנינו למקומות 

   32.אלה ביתר הרחבה
ע� זאת לצור� המש� דיוננו נאמר כי הרציונל היחיד העומד לדעתנו בפני ביקורת 

הרי שג� , הרצוי נשאלי� באשר לדי� היינולו , ודוק(הוא הרציונל של עידוד הציות לחוק 
ה מינימלית של  ההגנה כאשר אי� מידשלילתלהצדיק לדעתנו  רציונל זה אינו יכול

 שנבקש , חסר נדב� מרכזיבהצדקה כפי שהובאה על ידי הולמזאלא ש). אשמה
. ת קו הגבול בי� טעות בדי� לטעות בעובדהיואשר חשוב במיוחד לצור� התווי, להשלימו

  .לכ� נעבור כעת

 הכבד הנטל שיקול? בדי� לטעות רק תק� לחוק הציות עידוד רציונל מדוע. 3

   בדי� שבטעות הגדול החירות מרחב קולושי עובדתי שבבירור

חוק  של עידוד הציות למדוע השיקול, א� מסתפקי� בהסברו של הולמז, � זה ברוראי
השיקול של עידוד הציות  לכאורה . להבדיל מטעות בעובדהטעות בדי�רלוונטי רק ל

 דומההיה אפשר לומר כי ב ,למשל. טעות בעובדהל לחוק תק� באותה המידה ג� באשר
מתו� , ג� הטועה בעובדה יידרש לעמוד בסטנדרט אובייקטיבי של סבירות ת בדי�לטעו

רצו� לעודד ציות אובייקטיבי לחוק ומניעת אות� התנהגויות שהוגדרו על ידי המחוקק 
 או א� לקבוע ביסוד נפשי של רשלנותיהיה די הרשעה לצור� , במילי� אחרות. מזיקות

נות המחוקק מסתפק ביסוד נפשי של רשלבה� המקרי� ש א� כידוע. בה� אחריות קפידה
הא� אפשר לתת טע� שיצדיק שוני זה בי� . או באחריות קפידה ה� החריג ולא הכלל

  ?טעות בעובדה לטעות בדי�
טעות בעובדה משו� היו שטענו בהתייחס לרציונל של הולמז כי זה אינו חל ב

ת או נסיבות שלגישת� בטעות בעובדה מדובר ביכולת� של אנשי� לקלוט עובדו
גרו� לטעויות נוספות או לכ� הכרה בהגנה של טעות במצב דברי� לא ת. ולהעריכ� נכונה

   33.לפגיעה בכושר פעילות� של החושי�
 הנוגעת אינה טעות טעות בעובדה. ה משכנע בעינינואלא שהסבר זה אינו נרא

 –שיי� נתוני� החובנוגע ל לדבר על טעות למעשה אי אפשר. וני� החושיי� שלנונתל
קיומ� של דברי� התואמי� ל בנוגעהטעות היא . אלה או שקיימי� או שאינ� קיימי�

 על אפילואי אפשר לומר  ,למשל. דברי� שאנו מסיקי� מה�באשר ל במציאות או אות�
שכ� צבע אדו� אכ� נראה ,  לפניובכ� שהוא רואה כת� צבע אדו� טועה שהוא אד� הוזה

_____________________________________  

 .72–44' בעמ) 13הערה , לעיל(אוצרי : ראוזה להצגת עמדתנו בהקשר    32
 .180' עמב ,)16הערה , לעיל(ב� ציו� להב    33
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 אזי הטעות היא בהאמנתו שיש דבר מה התוא� כת� ,הא� הוא טוע 34.ג� א� זו רק הזיה
 הסכמת המתלוננת בדברנאש� הטועה , א� נעבור לדוגמה שכיחה יותר. זה במציאות

ואולי , מה שראה אלא בהסקת מסקנה נכונה מהדברי�ב אינו טועה 35לקיי� אתו יחסי מי�
 לא עשה א� בכ� שהיו עובדות שהיו צריכות להביאו לבדוק את שאלת ההסכמה והוא

אלא , יע עליו אי� מדובר בכושר חושי שהכלל המשפטי אינו עשוי להשפ,א� כ�. כ�
כת בדיקות וכ� בערי,  להיות סבירה ועלולה להיות בלתי סבירהבהסקת מסקנות שיכולה

הכלל המשפטי .  להיות סבירה ועלולה להיות בלתי סבירהעובדתיות נדרשות שיכולה
נראה כי זאת ההנחה , אדרבה.  ובהסקת המסקנותעשוי להשפיע על הזהירות בבדיקה

. שביסוד העברות שהיסוד הנפשי שנקבע בה� הוא של רשלנות או אחריות קפידה
 והכלל המשפטי לא היה יכול להשפיע על בירור העובדות –למעשה לולי היה זה המצב 

   . לא היה כל טע� לקבוע יסוד נפשי של רשלנות בעברות מעי� אלה–במקרי� אלה 
� אחרי� המצדיקי� לדעתה תחולתו של הרציונל אריה מציגה שני טעמי� רי� גורמ

 ל שבהטלת חובת בירור עובדתי הואהנט) 1: דווקא בטעות בעובדה ולא בטעות בדי�
תנו את החירות שלא להיות תמיד במלוא חושינו ולא היא תשלול מאו, נטל כבד מדי

ת גדול מזה שלוקח צמו מרחב חירו נוטל לעהטועה בדי�) 2 36;לשי� לב לנעשה סביבנו
שכ� כל עוד לא הועמד על טעותו ירגיש חופשי לעשות מעשי� , לעצמו טועה בעובדה

  37.האסורי� על מי שאינ� טועי�
ובשל כ� ה� עשויי� להצדיק את , א� עדיי� חסרי�, לדעתנו שני טעמי� אלה חשובי�

עות במצב דברי� ה� מתעלמי� מכ� שט.  הפרדיגמטיי�ההבחנה רק בחלק מהמקרי�
. ידיעת עובדות קונטינגנטיות המשתנות מסיטואציה לסיטואציה� אינה נובעת בהכרח מאי

למשל הכללות (כ� טעות במצב דברי� עשויה לנבוע מהכללות אמפיריות מוטעות 
 שני בעניינ�אשר , )ב"הבנה מוטעית של חוקי הפיזיקה וכיו, התנהגותיות מוטעות

  . � גור אריה אינ� תקפי�הטעמי� המובאי� על ידי מרי
נניח שהאנס . ודומיו" גברת�"כדי להראות זאת ניטול את הדוגמה הידועה של האנס ה

א� אינ� מגלות התנגדות פיזית ה� " לא"אומרות  סבור שכאשר נשי� בתרבות מסוימת
היא נוהג בתרבות זו שהוא מ� " לא" ואילו אמירת ה,ליחסי מי�" כ�" אומרות למעשה

_____________________________________  

, יוס� אור מתרג� (הגיונות על הפילוסופיה הראשונית, דקרט'  בהקשר זה למשל רורא   34
 שטרנברג 'מ( בעיות הפילוסופיה ,ראסל' ב .51' עמב, )1932, נסהוצאת מאג, ירושלי�

 . 20' עמב, )1938, הוצאת מאגנס, ירושלי�, מתרג�
 .מוב� המקובל כעובדה מנטליתה לפיזאת כמוב� בהנחה שאנו מפרשי� הסכמה    35
 הא� פוטרת מאחריות –הסתמכות על עצה מוטעית של עור� די�  ",אריה� גוררי�מ   36

  – טענה דומה היא טענת פלר כי. 43 ' בעמ,33) ב"תשס( ב עלי משפט ,"?פלילית
 )א. ש–בי� האסור למותר , קרי(גבול זה �המערכת הנורמטיבית שקובעת קו

 בלתי צפוי חבאור, ה בגדר נתו� עובדתי שעשוי להשתנות ממקרה למקרה נאינ
יני  יסודות בד,ז פלר"ש (.כדי הטעיית אד� זהיר ביותרעד א� , וא� במפתיע

 ).549' עמב', כר� בהעונשי	 
 .44' בעמ) 36הערה , לעיל(אריה �גור   37
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אשר , תרבותית מוטעית� מדובר בהכללה התנהגותית במקרה זה. � בלבדהשפה אל החו
 א� על פי כ� ברור 38.קיומה של הסכמה מצד הנאנסת: מוביל לטעות באשר למצב דברי�

 שה� �הוא עשוי להרגיש חופשי לבצע מעשי, שכל עוד לא יועמד על טעותו
אד� נוטל לעצמו נראה כי בטעות כללית בעובדה מעי� זו . אובייקטיבית מעשי אונס

שטועה בשאלה הנוגעת למשל לפרשנות  אד�אלה של שאינ� פחותי� מ" מרחבי חירות"
בכל זאת כל עוד אי� קביעה כי די ביסוד נפשי מסוג רשלנות או והנה . מונח המופיע בחוק

  .  טעותו תשלול את אחריותו הפלילית בגי� המעשה,אחריות קפידה
ל הכבד יותר הכרו� בהטלת חובות בירור  דהיינו הנט,טע� הראשו�בהוא הדי� 

טעות במצב דברי� שמקורה בהכללה אמפירית ב אשר ג� הוא אינו תק� –עובדתי 
במקרה כזה כל שנדרש מהנאש� הוא להסיק את המסקנות המתחייבות מיישו� . מוטעית

כבד מהנטל הלכאורה אי� בכ� כל נטל . אות� ההכללות על הנתוני� הידועי� לו כבר עתה
בו שבשני המקרי� הנטל . רש מאד� בבירור הדי� לצור� הימנעות מביצוע עברותהנד

   .נתוני המקרהברכישת ידיעה על הכללות ויישומ� : מדובר נראה זהה

 חיצוניות מוטיבציות של קיומ�: לחוק הציות עידוד ברציונל החסר הנדב�. 4

  עובדתי בירור לקיו�

אנו סבורי� כי ? טעות בעובדהמע�  מהו אפוא הטע� להחמרה ע� טעות בדי� יותר
המבוסס על , אריה יש להוסי� את הטע� הבא�שני הטעמי� שהובאו על ידי מרי� גורעל 

 לכל אד� מוטיבציות חיצוניות למערכת 39:נל של עידוד ידיעת הציות לחוקהרציו
מטרות יש לו , כלומר ).ות לעמדה אתית כלשהיוכ� חיצוני ( לבירור עובדתיהמשפט

מה� הוא מבקש שמצבי� יש ו,  ושאות� הוא חותר להשיג במעשיוב לעצמושהוא מצי
 מוטיבציה עצמאית לערו� בירור באשר לעובדות  זה הואאופי טלאולוגי. להימנע

מה שהוא �  דבר� משו� שעשוי להיות בהא�, שבו הוא נתו�הקונטינגנטיות של המצב 
ע בידו בהגשמת מטרות  לסייות עשוי� וא� משו� שה,חפ� בו או מבקש להימנע ממנו

עובדתיות הבדומה לכ� יש לו מוטיבציות חיצוניות לרכוש ידיעה של ההכללות . אחרות

_____________________________________  

 Douglas N. Husak & George: ראו,  הסכמה ליחסי מי�בדברבאשר לקונוונציות חברתיות    38
C. Thomas III, “Date Rape, Social Convention, and Reasonable Mistakes”, 11 Law & 

Philosophy (1992) 95 .הוסק ותומאס כפי ש)(Husak &Thomas מצייני� )עמב '
ה� ,  כיצד מובעת הסכמה ליחסי מי�בשאלהלמשל ,  הקונוונציות החברתיות,)103–102

אד� הטועה באשר  . השני�ע� אמפירית וה� עשויות להשתנות לבדקהעובדה שיש 
, א� זוהי הכללה התנהגותית, מנ� טועה לגבי עובדה אמפיריתלקונוונציות חברתיות אלה א

 .שלו רחבה למדי" מרחב החירות"ולפיכ� השפעתה על 
, תרומתו המכרעת בהתוויית קו הגבולעל במקו� אחר הצבענו על חשיבותו של טע� זה ו   39

, לעיל(אוצרי : ראו ,פלילי�בי� טעות בדי� הפלילי לטעות בדי� הלבר, שהתקשו בו רבי�
פלילי קיימת מוטיבציה �ש� הראינו כי באשר לטעות בדי� לבר. 134–122' בעמ) 13הערה 

 .א� אינה נובעת מהחשש מעונש דווקא, משפטית�עצמאית לבירור הדי� שהיא אמנ� פני�
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: דהיינו, )ב"למשל חוקי פיזיקה בסיסיי� וכיו(יומית � �הרלוונטיות להתנהלותו היו
   40.השגת מטרותיו והימנעות ממצבי� בלתי רצויי� לו

 –� פרדיגמטיי� של טעות בדי� לעומת זאת בכל הנוגע לידיעת האיסור במקרי

 לרכוש ידיעה 42 של אד� מ� השורה41)מוטיבציה האתיתהלמעט (המוטיבציה העיקרית 

ובכלל זה הגינוי שמתלווה (זו היא לא אחרת מאשר הרצו� להימנע מהסנקציות הפליליות 

_____________________________________  

ית ילתאור שה המוצעתהדומה והשונה בי� הגיעל לא למותר לעמוד בנקודה זאת בקצרה    40
 לעמוד עליה שאפשר כפי )Weltzel(  ולצל של(Finale Handlungslehre) הפעולה התכליתית

ג� ). 439–433' עמב )27ערה  ה,לעיל(  Fletcher:ולהצגה של התאוריה רא(מכלי שני 
 לארג� מכוח זה הציע ולצל. ל הפעולה האנושיתשתאוריה זו עומדת על אופייה הטלאולוגי 

המחשבה הפלילית הופכת לגישתו . מחדש את היחס בי� אשמה לבי� המחשבה הפלילית
.  האשמהוהיא לא חלק משאלת) דהיינו לרכיב סובייקטיבי שלו(לחלק מהמעשה הפלילי 

לק  שהיא ח,החוקיות� להפריד בי� שאלת המודעות לאימהל� מושגי זה אפשר לוולצל
ומשכ� ג� מאפשרת יחס ,  לבי� שאלת המודעות ליסודות העובדתיי� של העברה,מהאשמה

ית האשמה שהוא י לבי� תאורניי� הקשר בי� תאוריית הפעולה של ולצללע(שונה לשניי� 
 Gunther Artz, “Ignorance or Mistake of Law”, 24 Am. J. Comp. L. (1976):ראומציג 

646, p. 654 .לגישה המוצעת על אות דמיו� מסוי� בי� התאוריה של ולצל לר כאמוראפשר 
 שבה� היבטי�כמהא� יש ג� .  בעצ� הצגת הפעולה האנושית כתכליתית במהותהינויד

ביסוד גישתו , למיטב הבנתנו. נהאופ� ההנמקה הוא שו, ראשית .שונה גישתנו באופ� מהותי
 על ידי,  בצדקלדעתנו, בוקרהדר� זאת . ושג הפעולה עומד ניתוח מושגי של משל ולצל
 Helen Silving, The Constituent Elements of Crime (1967) pp. 361–362 :אור(סילוינג 

 �J. R. Plessis, “Hans Welzel’s Final-Conduct Doctrine – An ג� הביקורת ב:וורא
Importation from Germany We Could Well Do Without”, 101 S. African L.J. (1984) 

שכ� לגישתו אנו חופשיי� לעצב את מושגינו , בדומה ג� לנו נראית גישה זאת מוטעית). 301
אמנ� ג� גישתנו נסמכת  .ואי� אנו כפופי� לה�, רציונל שאנו מבקשי� להניח ביסוד�ה לפי

 באופי זה להשתמשא� היא מבקשת , כאמור על האופי הטלאולוגי של הפעולה האנושית
 ת של ולצל גישתו המושגי,שנית.  השוני המהותי המצדיק את היחס השונהכדי להסביר את

� שהמחשבה הפלילית היא חלק מהמעשה ו כיו,לגישתו. מובילה לתוצאה שאינה רצויה
התוצאה . יסודות המהווי� את הגדרת העברהל באשרהמודעות צריכה להיות רק , הפלילי

למשל הגנה עצמית (ריות הפלילית  נתו� הרלוונטי לסייג לאחבדברהיא שטעות בעובדה 
� שג� וכיו,  על פי סטנדרט אובייקטיבי בדומה לטעות בדי�ידו�הלצריכה ) ב"מדומה וכיו

האופי הטלאולוגי . לגישתנו אי� טע� ליצור הבחנה זאת. היא משתייכת לרובד האשמה
מספק מוטיבציה לבירור עובדות שבדיעבד מקימות בסיס להצדק באותה המידה שהוא 

לבסו� לגישתנו אי�  .פק מוטיבציה לבירור עובדות שבדיעבד מקימות את יסודות העברהמס
משו� שאי� הטלאולוגיות של המעשה , כל קושי להתמודד ע� קיומ� של עברות רשלנות

נתפסת כתנאי להגדרתו כמעשה אלא היא מציינת רק עובדה קיימת שיש לה השלכות 
מקרי� את הצור� בהטלת סטנדרט אובייקטיבי על היא מייתרת במרבית ה, דהיינו. לענייננו

 .הטוע� לטעות בעובדה
לא בשל חשש מענישה אלא מתו� עמדה ,  לרצו� כ� לציית לחוקבמוטיבציה אתית כוונתנו   41

ות מוטיבציה לבדוק מהו המצב המשפטי כדי ירצו� זה עשוי כמוב� לה. אתית המחייבת זאת
 .לציית לו

שלה� יש כמוב� ) 'משפטני� וכו(להבדיל מבעלי מקצוע , השורה בכ� היא אזרחי� מכוונתנו   42
 .מוטיבציה מעשית ללמוד את הדי� לצור� עבודת�
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עדר סטנדרט אובייקטיבי אי� לאד� מ� השורה אינטרס לבדוק את עמדת יבה). להרשעה

ו יו� שבכ� רק יגדיל את סיכויוכי,  מעשה שהוא מבקש לעשותכלפילילי החוק הפ

האינטרס להגדיל את מידת הציות האובייקטיבי לחוק הפלילי מחייב אפוא . להיענש

 יהיה להכיר בטעות באשר לאיסור נדרט אובייקטיבי שיקבע אימתי אפשרהטלת סט

   .הפלילי כהגנה

עדר נסיבות יבה. � של טעות בעובדהשונה המצב בכל הנוגע למקרי� הפרדיגמטיי

מיוחדות אי� אפוא כל צור� בהטלת סטנדרט אובייקטיבי במישור הטעות בעובדה כדי 

בה� ש להיות מקרי� אכ� עלולי�. ציות אובייקטיבי לחוקלהשיג רמה מספקת של 

במקרי� אלה פתוחה בפני המחוקק הדר� ו, ניות אלה לא יהיו מספיקותמוטיבציות חיצו

והוא אכ� עשה כ� כאשר מדובר באינטרס חשוב (סוד נפשי מדרגה נמוכה יותר לקבוע י

ע� זאת בניגוד למקרי� ). שבאשר לה� לא אחת נקבעו עברות רשלנות, דיו כגו� חיי אד�

הצור� בסטנדרט אובייקטיבי יתעורר במקרי� חריגי� ולא , הפרדיגמטיי� של טעות בדי�

  43.כעניי� שבשגרה

ואילו הטע� , בה� מתקיימי� שני הטעמי� הראשוני�שקרי�  מיש ,כפי שנראה להל�

המבח� שיוצע להל� יוצא מתו� הנחה כי שלושת הטעמי� . ולהפ�, השלישי אינו מתקיי�

והוא כולל אפוא ג� רכיבי� שיסוד� רק בשני הטעמי� הראשוניי� או רק ,משכנעי�

ה� מתקיימי� המבח� מתייחס באופ� זהה למקרי� שב, במילי� אחרות. בטע� השלישי

רק שני הטעמי� הראשוני� ולמקרי� שבה� מתקיי� רק הטע� השלישי או למקרי� 

ע� זאת מי שרק  .והוא מסווג את כול� כטעות בעובדה, שבה� מתקיימי� כל הטעמי�

יכולי� לאמ� רק את  הטע� השלישי משכנע אות� ושני הטעמי� האחרי� לא או להפ�

  . ות�חלקי המבח� שיסוד� בטעמי� ששכנעו א

_____________________________________  

לנאש� תהיה  לא תמיד: הזאתנגד ה טענת אפשר שתעלהלכאורה נגד הטע� האמור    43
 מחשש שיתגלו עובדות , עובדות קונטינגנטיותשלמוטיבציה לערו� בדיקות נוספות 

התשובה לטענה זאת היא שכל . אותו הוא מבקש לעשות לעברהשה ההופכות את המעש
באשר או  ( שהוא מתכנ� לעשותמעשה ספציפיבאשר ל סובייקטיבי לנאש� חשד אי�עוד 

,  כי בדיקה עובדתית תגלה עובדות קונטינגנטיות המקימות עבירה,)קטגוריה של מעשי�ל
מהמוטיבציות הרגילות שיש לו  לו ג� כל סיבה להימנע מהבדיקה העובדתית המתחייבת אי�

 בידיעתו כל נתו� המבחי� בי� מקרה זה ליתר המקרי� שהוא אי�, רוצה לומר .במצבי� דומי�
הוא אולי יכול לאמ� מדיניות כללית . תקל בה� מעתה ולהבאינתקל בה� עד כה ושהוא י

אבל ברור שהמשמעות המעשית של , של הימנעות מבדיקות עובדתיות בכל מצב שהוא
מה שהוא למעשה אותו ( בלבו חשד סובייקטיבי או ישא� לעומת זאת . כבדה מדיבר הד

שהוא מודע לנתוני� המאבחני� בעיניו את המעשה הספציפי ומסווגי� אותו כמעשה ) הדבר
 ממילא לפתור זאת על ידי דוקטרינות אפשר, הסתברות לביצוע עברה גדולה יותרהשבו 

  .קיימות כגו� עצימת עיניי�
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   להבחנה הרציונלי� מתו� הגבול קו גזירת. ד
  בעובדה לטעות בדי� טעות בי�

הבה נשוב לעיי� ,  הטועה בדי�ו מצוידי� בשלושת הטעמי� להחמרה ע�כאשר אנ
ונבח� כיצד יש בטעמי� אלה כדי , טעות בעובדה לבי� טעות בדי�בי�  בבעיית קו הגבול
  .ת קו הגבולילסייע לנו בהתווי

  : שנתאר להל� נוכל לתאר כבר כעת כמורכב משני שלבי�את המבח�
הנורמה על פי המבח� שנציע האיסור הפלילי הוא  –זיהויו של האיסור הפלילי . 1

 עשיית� או יצירת�עיקר תכלית ) 1(�ש, )בי� לשוניי� ובי� שלא(הנובעת מכלל הסימני� 
 כגו� מעות יחידאיי�אינ� רכיבי מש) 2(�ויה במסגרת מוסד המשפט יבמילוי פונקצהוא 

  .ב"תיאורי� מיידעי� יחידאיי� וכיו, הצבעה, )proper names(שמות פרטיי� 
 טעות בדי� לטעות  בי�ההבחנה) 1( האיסור הפלילי כפי שזוהה בשלב יסודעל . 2

 היא המחדל להסיק כי האיסור הפלילי חל על סט נתו� טעות בדי�) א: (זאתבעובדה היא 
 )ב (;כפי שזוהה לעיל,  של האיסור הפליליממובנות נובעת של עובדות א� תחולה זא

 של סט 44)או חוסר מודעות באשר לקיומו( היא טעות באשר לקיומו טעות בעובדה
  ).א)(2(� עובדות כאמור ב

חשוב להדגיש כי חלקו הראשו� של המבח� מאפשר ניסוח מדויק של רמת ההכללה 
שיפור ממשי לעומת התפיסה באופ� זה המבח� המוצע הוא . של האיסור הפלילי

נעבור כעת להסביר את המבח� וכיצד הוא נובע . ואינו לוקה בעמימות, המקובלת
  . מהטעמי� לעצ� ההבחנה

  הפלילי האיסור של זיהויו  .1

 תנבע שטעות בדי� מהאפשרות הנובע , בתפיסה המקובלתניכרהצגנו קושי ב בפרק 
  בידינוהייתהקושי זה הערנו כי לו על . לכאורה ג� מטעויות באשר לעובדות מוחשיות

לקבוע נו יכולי� י הי,האיסור הפלילי הרלוונטיהגדרה ברורה של רמת ההכללה של 
או ) ברמת ההכללה האמורה( שכל טעות באשר לקיומו של האיסור הפלילי בפשטות

 היא טעות ,יהא מקור� של טעויות אלה אשר יהא,  האיסור הפליליבאשר למובנו של
  . בדי�

של האיסור הפלילי שטעות בעניינו דינה טר� נוסח מבח� לרמת ההכללה ש, אעקדא 
הפרופוזיציה , כאמור: ולכ� נפרט מעט בעניינה, נקודה זאת חשובה. כטעות בדי�

ניתנת לניסוח ,  עלול הנאש� לטעותבעניינהואשר , המשפטית החלה על מקרה נתו�
כוחה הפרופוזיציה המשפטית וכ� ג� העובדה המשפטית שמ(ברמות שונות של הכללה 

_____________________________________  

עדר מודעות איננו מבחיני� ביניה� יעדר נפקות ממשית להבחנה בי� טעות להיור בשל הכאמ   44
  .לצור� המבח� האמור
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 אסור זהמעשה : "ברמה הנמוכה ביותר מצויה פרופוזיציה מעי� זו). נכונה או מוטעית
 באשר לומר שכל טעות שאי אפשרא� ודאי ".  עברה שעונשה כ� וכ�הוא/בפלילי�

קרי לצור� היחס השונה לטענת , פרופוזיציה משפטית ברמה זו היא טעות בדי� לצורכנול
 באשרמשו� שלמעשה כל טעות רלוונטית היא ג� טעות ? וכל כ� למה. �הטעות בדי

 אד� אחר כאשר הוא ההורגטול למשל את ראוב� . פרופוזיציה משפטית ברמה זול
טעותו של ראוב� . )מעשה ההרג הספציפי, קרי (" אינו אסורזהמעשה "מאמי� בטעות כי 

שהוא סבור למשל בטעות כי בקצה האחד ייתכ� : עשויה לנבוע ממקורות שוני� בתכלית
ואילו בקצה השני ייתכ� שהוא סבור כי , הוא צבי) ירה ממרחק, נגיד, שעליו(האד� האחר 

א� על פי (הפרלמנט בשיטת המשפט הרלוונטית חוקק חוק המתיר ירי לעבר מסיגי גבול 
ברור  ע� זאת). חוק זה עדיי� לא עבר את כל תהליכי החקיקה הנדרשי�למשל בפועל ש

מקרה השני ב ואילו ,מקרה הראשו� נרצה לראות מקרה פרדיגמטי של טעות בעובדהבכי 
  .נרצה לראות מקרה פרדיגמטי של טעות בדי�

 להורות לנו אלה יכולי�. ע� טעות בדי� רו� לבעיה זאת הוא בטעמי� להחמרההפת
  .של האיסור הפליליאת הדר� בקביעת המבח� לרמת ההכללה 

 פונקצייה במילוי עשיית� תכלית שעיקר סימני�: "המבח� של הראשו� חלקו הצדקת )א(

  "המשפט במסגרת

 לבני ,כאמור. הטע� הראשו� שנבח� הוא הטע� של קיומ� של מוטיבציות חיצוניות
או באשר (אד� מוטיבציות חיצוניות לדי� לחקור ולברר באשר לעובדות גולמיות 

 זאת משו� שקיומ� של ). כגו� חוקי טבע בסיסיי�–להכללות על עובדות גולמיות 
 או לסכל עשויות לסייע בהשגת מטרות החשובות לה�שה�  מטרה או הואעובדות אלה 

 של מוטיבציות אלה מייתר בדר� כלל את הצור� להטיל �קיומ. השגת מטרות אלה
  . סטנדרט מחמיר יותר על הטועה בעובדה

 בעל חיי� מסוי� על בסיס רציונל זה ברור מדוע יש להתייחס לעובדה כגו� היותו של
מאשר לעובדה כגו� נוסח הצעת החוק שהוצגה לחברי הפרלמנט אחרת אד� ולא צבי 
 התכלית העיקרית שכל יתר או למצער(העובדה האחרונה כל תכליתה . לצור� הצבעה

הקביעה כי ,  ודוק.מסגרת מוסד המשפטבה יהיא במילוי פונקצי) התכליות טפלות לה
וסדות כגו� שמכונ� מ,  ללא מוסד המשפט:עניי� של דרגה אינהמדובר בתכלית העיקרית 

 הגשת של הפעולות הפיזיות היו ,ב"הצבעה על חוקי� וכיוהלי� , הרשות המחוקקת
כל תכלית אחרת שבעשיית  .�הצעת החוק וההצבעה עליה מאבדות את ההיגיו� לעשיית

וחר להצביע טלו למשל מחוקק פלוני הב. בהותלויה  לפונקצייה זו נטפלתהמעשי� רק 
 בפופולריות היא הסיבה שאותו מחוקק יזכה .בעד חוק מסוי� כדי לזכות בפופולריות

א� למשל היה עושה את אות� הפעולות הפיזיות של . דווקא משו� שהצבעתו יוצרת חוק
זוכה בפופולריות לא היה , פעולה שאינה בעלת אותו אפקט,  אמות ביתו'הצבעה בד
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התכלית של השגת הפופולריות תלויה בתכלית של יצירת  במוב� זה .ציבורית בשל כ�
   .החוק

) שכל יתר התכליות טפלות לה (מעשי� אלהשל   העיקריתתכלית שה–מעובדה זאת 
המוטיבציה לבירור� היא ג�   נובע שבדר� כלל– היא בהשלכות המשפטיות שיש לה�

או , צו� ליהנותהמוטיבציה לבירור� תהיה הר, כלומר. ופנימית למשפט ולא חיצונית ל
אחד והלוא זה בדיוק  .מההשלכות המשפטיות של מעשי� אלה, לחלופי� להימנע

כלומר שאי� מוטיבציה חיצונית ,  טעות בדי�ע�  ההחמרה ביסודו שעמדהטעמי�
.  כדי להבהיר עוד את הדברי� נשוב לדוגמת תמרור התנועה45.למשפט להימנעות ממנה

אלמלי מילא התמרור פונקצייה . הוא קביעת הדי�עיקר תכלית הצבתו של תמרור התנועה 
לפיכ� המוטיבציה שיש לאזרחי� לשי� . במסגרת מוסד המשפט הוא היה חסר תכלית

) א� מזניחי� מוטיבציות שוליות כגו� הרצו� להימנע מהיתקלות בתמרור(לב� לתמרורי� 
קיו� כלומר הרצו� להימנע מההשלכות המשפטיות של , משפטית� היא מוטיבציה פני�

  . התמרור
מילוי פונקצייה במסגרת מוסד מבי� האירועי� והדברי� שעיקר תכלית עשיית� ב

. ברמת ההכללה הראויה לצרכינו את האיסור הפלילי מביעי�ה  ה�46הסימני�, המשפט
התמקדות ברמת הכללה זאת דווקא היא תואמת את הרציונל שביסוד ההחמרה ע� טעות 

  . בדי�
האיסור הפלילי :  הראשו� של המבח��האמור נובע הנדב מהדיו� ,סיכומו של דבר

ה יעיקר תכלית עשיית� במילוי פונקצי) 1(�  שהסימני�כלל ורמה הנובעת מהוא הנ
  .במסגרת מוסד המשפט

חשוב לשי� לב שהנדב� הראשו� בשלב זיהוי האיסור הפלילי אינו מוציא מ� הכלל 
 קיומו, טקס נישואי� פיזית שלוכ� ג� לא עצ� התקיימותו ה(אובייקטי� כגו� תמרור 

אי� טע� להבחי� בי� מצב :  שיהיה כ� ג� ראוי,ולדעתנו). ב"הפיזי של רישיו� נהיגה וכיו
בו סעי� העברה מפרט ששבו הטכניקה שנבחרה היא שימוש בתמרורי� לבי� מצב 

בה� אסורה למשל שאת כל המקומות ) או בתוספת לחוק( בגו� הסעי� ו כמשמעופשוט
שתי ב הטיפול .ש על ידי ציו� הקוארדינטות" קמ50על הירות העולה במהנהיגה 

_____________________________________  

 להבחי� בי� אפשרמשפטיות �חשוב לשי� לב שג� בקרב המוטיבציות הפני� ע� זאת   45
למשל האפשרות לרתו� את , משפטיות אחרות�החשש מענישה לבי� מוטיבציות פני�

משפטיות �זאת בי� סוגי המוטיבציות הפני�הההבחנה . מטרותיו מערכת המשפט למימוש
ת קו הגבול בהבחנה אחרת בי� טעות בדי� הפלילי לטעות בדי� יהיא לדעתנו הבסיס להתווי

נו כיצד ראוי להתוות את קו הגבול בי� שני סוגי טעויות יבמקו� אחר הרא. פלילי�הלבר
) 13ש "ה, לעיל(אוצרי  :ראו( זה  במאמרשנקטנומשפטיות אלה על בסיס אות� תובנות 

הגבלנו את היק� הדיו� להבחנה , כפי שהבהרנו במבוא, במסגרת מאמר זה. )134–122' בעמ
כשתחת הכותרת טעות בדי� אנו כוללי� ה� טעות בדי� , בי� טעות בדי� לבי� טעות בעובדה

  .פלילי�לברהפלילי וה� טעות בדי� ה
 גרייס כלשונו של , טבעיתלאליתר דיוק בעל משמעות  או ,סימ� הוא כל דבר בעל משמעות   46

  .ilosophical ReviewThe Ph 66 ,”“Meaning, Herbert Paul Grice )1957 (377 :ראו
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עשה במסגרת י וזה י,האפשרויות השונות לחוקק את אותו איסור צרי� להיות אפוא זהה
  . רכיבי� יחידאיי� המחריגהנדב� השני

אמנ� היו שטענו כי טעות באשר לקיומו של תמרור היא מקרה פשוט של טעות 
, מסיח דעתו מתמרור שונה מנהג הרואה ילדי� בצדי הדרכי� לדיד� אי� ה47.בעובדה

כש� , לגישת�. מוגברתהעובדה הרלוונטית למשל כתנאי לקיומה של חובת הזהירות 
אקט "ב לומר על הילדי� המהלכי� בצדי הדרכי� שה� ה� הדי� מאחר ששאי אפשר

חשב למסיח  ונהג המסיח את דעתו מה� נ,"נקבע הדי�"של הליכה בצדי הדרכי� " יזהפי
  . הסחת הדעת מתמרורעל כ� לטענת� אי אפשר לומר זאת, את דעתו מ� הדי�

 מהותיקיי� הבדל . ההבדל ברור כבר מדברינו לעיל. משכנעכה אלא שהיקש זה אינו 
קיומ� של ילדי� הוא עצמאי : בי� הימצאות� של ילדי� בצדי הכביש לבי� תמרור

כ� היה . הנורמטיביות ה� תוצאות לוואי בלבד תוצאותיו –ותכליתו אינה לקבוע את הדי� 
המחיל על הנהג , ג� המצב א� למשל היה הנהג טועה בדבר קיומו של בית ספר בסביבה

ג� כא� לבית הספר תכלית עצמאית והוא אינו מוק� א� ורק כדי . חובה לנהוג באטיות
 תכלית�ו�  אלה אינ� עצמאיי–לא כ� הוא באשר לתמרורי� . לחייב את הנהג לנהוג לאט

 כי האינטואיציה אפואנראה . ה במסגרת המשפטיהעיקרית היא במילוי הפונקצי
היות� מקורה בהבסיסית שבנטייה לסווג תמרורי� כמקרה פשוט של טעות בעובדה 

התפיסה את  קרנובב, נויאלא שבאשר לאינטואיציה זאת כבר הרא. אובייקט פיזי מוחשי
ת בדי� לטעות בעובדה על בסיס זה עשויה להביא כי הניסיו� להבחי� בי� טעו, המקובלת

הלוא ג� ההצבעה בפרלמנט ופרסו� חוק ברשומות ה� אירועי� : לתוצאה פרדוקסלית
  .פיזיי� מוחשיי�

  "היחידאיי� המשמעות רכיבי אינ�"ש סימני� הסייג הצדקת )ב(

הנטל ) 1 : אלההטועה בדי� ה�להחמרה ע� שני הטעמי� הנוספי� שהובאו 
הטועה בדי� נוטל לעצמו מרחב ) 2 ; נטל כבד מדיהואובת בירור עובדתי שבהטלת ח
  .מי שטועה בעובדהמזה של חירות גדול 

 כפי ,אמנ�. כלליות של הדי�: שני טעמי� אלה מכווני� למעשה למאפיי� אחד
לא היה אפוא בשני טעמי� אלה כדי . ג� טעות בעובדה עלולה להיות כללית, נוישהרא

, א� אי� מניעה, מ� את היחס השונה לכל המקרי� של טעות בעובדהלהצדיק בכוחות עצ
 בה� בשילוב ע� טע� להשתמש, א� מקבלי� את תקפות� של הטעמי� הללו

�  .משפטית כדי להוסי� נדב� של דרישת כלליות�המוטיבציה החו
הסימני� ה� בעלי בה� ש אפוא להבחי� בי� מקרי� אפשרעל בסיס טעמי� אלה 

� מצבי� שבה� נעשה שימוש ברכיבי� יחידאיי� כגו� שימוש  לבימשמעות כללית
  .תארי� מיידעי� יחידאיי�בהצבעה או ב, בשמות פרטיי�

_____________________________________  

 . המתוארת בעניי� הדוגמהוהשוו ג� את. 170–169' בעמ, )16הערה , לעיל(ב� ציו� להב    47
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 שזוהו בנדב� הראשו� אקטי� כגו� הסימני�נדב� זה הוא אשר מאפשר להוציא מכלל 
בהתייחס להיבט זאת משו� ש). ב"רישיו� נהיגה וכיו, וכ� ג� טקס נישואי�(הצבת תמרור 

הוא מצביע : וככזה הוא יחידאי, תמרור הוא למעשה אקט של הצבעה, מו� המקו�של סי
  .בו חל האיסור הפלילי הרלוונטישעל המקו� 

עוד ראוי לציי� כי מבח� זה יביא לתוצאה דומה ג� א� יבחר המחוקק לנסח את החוק 
ו בה� חל האיסור על ידי שימוש בקואורדינטות א ש שהוא מונה את כלל המקומותבאופ�
זאת משו� שג� במקרה זה ). ב"או נוקב בשמות האנשי� המורשי� לנהוג וכיו(מפה 

  . מדובר ברכיבי משמעות יחידאיי�
:  מהאמור לעיל נובע הנדב� השני של שלב זיהוי האיסור הפלילי,סיכומו של דבר

  .הנדב� המוציא את רכיבי המשמעות היחידאיי�

  בעובדה והטעות בדי� הטעות הגדרת  .2

 נראה כי הגדרת ,בה יש לנסח את האיסור הפלילישנו את רמת ההכללה משזיהי
  : מלאכה פשוטה יחסית היאהטעות בדי� והטעות בעובדה

,  היא המחדל להסיק כי האיסור הפלילי חל על סט נתו� של עובדותטעות בדי�) א( 
 טעות )ב (48;כפי שזוהה לעיל,  של האיסור הפליליממובנוא� תחולה זאת נובעת 

של סט עובדות ) או חוסר מודעות באשר לקיומו( היא טעות באשר לקיומו דהבעוב
  ).א(�כאמור ב

חשוב להדגיש כי הגדרות אלה אינ� עשויות לעמוד בכוחות עצמ� אלמלא זיהינו 
רמת הכללה שונה למשל . בה יש לנסח את האיסור הפלילישתחילה את רמת ההכללה 

 נאמר כי התקיי� מחדל בהסקת עניינ�שבהייתה כמוב� משנה את היקפ� של המקרי� 
ג� הייתה משנה את היקפו של סט העובדות ו, )א(�תחולתו של האיסור הפלילי כאמור ב

 )Gerald Leonard( רלד לאונרד' גכגו� זו של, זהו ג� הטע� שהגדרה דומה). ב(�כאמור ב
ר עדי בעינינו בהחסרה, )לבד הביקורת שנמתח להל� על חלקי� אחרי� של מבחנומ(

  .הגדרה ברורה של רמת ההכללה של האיסור הפלילי
הטעויות הללו אינו מעלה ואינו מוריד מ כל אחת � שלעוד חשוב להדגיש כי מקור

טול למשל את הדוגמה שהבאנו לעיל שבה ראוב� הורג אד� אחר . �לעניי� אופ� סיווג
י לעבר משו� שהוא סבור כי הפרלמנט בשיטת המשפט הרלוונטית חוקק חוק המתיר יר

_____________________________________  

אמנ� מקובל להבחי� במושג הטעות בדי� בי� טעות באשר לקיומו של האיסור הפלילי לבי�    48
 אפשרלדעתנו ייתכ� שמבחינה עיונית טהורה  .טעות באשר למובנו של האיסור הפלילי

לוותר על הבחנה זאת ולטעו� כי כל טעות בהבנת האיסור הפלילי היא ממילא טעות באשר 
 מי שטעה באשר למובנו של האיסור הפלילי ,לפי גישה זאת. לקיומו של האיסור הפלילי

ותחת זאת סבר כי , בפועל אינו קיי� טעה מניה וביה וסבר שהאיסור הפלילי כפי שהוא קיי�
 להגדיר וכיוו� שאפשר, כיוו� שאי� נפקות להבחנה, בי� כ� ובי� כ�. קיי� איסור פלילי אחר

 .ולו מטעמי� של פשטות, בחרנו בדר� זו, הכוללת את שניה�טעות בדי� בצורה 
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והעובדה כי היא לכאורה טעות באשר (במקרה זה מקורה של הטעות . מסיגי גבול
אינה משנה את העובדה כי יש בפנינו מחדל להסיק את ) להתרחשות אירוע מוחשי

 של האיסור הפלילי כפי שהוא מובנותחולתה של עברת הרצח על המקרה הנתו� מכוח 
 שכ� ראוב� מודע לקיומו של ,טעות בעובדהפנינו לעוד ברור כי במקרה זה אי� . בפועל

  . עליו חל האיסור הפלילי כפי שהוא בפועלשסט עובדות 
למעשה היינו רשאי� להפסיק בנקודה זאת אלמלא ראינו שיש כותבי� המזניחי� את 

מחדל באשר לתחולת : חשיבותו של התנאי החשוב שציינו לעיל בהגדרת הטעות בדי�
  . של האיסור הפליליממובנו� רק כאשר תחולה זאת נובעת  טעות בדי הואהאיסור הפלילי
חסרו� הנדב� על וזאת נוס� (מתעל� מהבחנה חשובה זאת  לאונרד כ� למשל

 ומציע לנסח את ההבחנה בי� טעות בדי� לבי� 49במאמרו) שבהגדרת האיסור הפלילי
  :טעות בעובדה כ�

Whenever a court determines that the defendant’s experience of the 

world at the time of the offence conduct (from the defendant’s 

perspective) would entail an inference by the fact finder that a specified 

statutory term had been satisfied – that is, the defendant's experience 

world instantiate the meaning of the statutory term – then any claim by 

the defendant that she nevertheless fail to draw that inference (whether 

at the time of the conduct or later) is a claim of ML. On the other hand, 

whenever a court determines that the defendant’s experience of the 

world at the time of the offence conduct would not, if accurate, entail an 

inference by the factfinder that a specified statutory term had been 

satisfied – that is, would not instantiate the meaning of the statutory term 

– then, of course, the defendant’s belief that the statutory term has not 

been satisfied in the case cannot be an ML; if the defendant has made a 

mistake somewhere, then it must be in one of the underlying beliefs held 

by the defendants at the time of the offense and must be an MF.50 

)א"מ וש" ד–ההדגשה הוספו (  

והלה א� מציי� זאת , מהגדרתו מתחייב.  מסקנות מרחיקות לכתלהגדרה של לאונרד
 טעות בלתי סבירה .טעות בעובדה לעול� אינה יכולה להיות בלתי סבירה כי ,במפורש

שכ� קובע העובדות היה יכול להסיק מהעובדות הידועות , חייבת להיות טעות בדי�

_____________________________________  

49   Gerald Leonard, “Rape, murder, and formalism : What happens if we define mistake 
of law”, 72 U. Colo. L. Rev. (2001) 507.   

 .528' עמב ,ש�   50
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 מסקנה זאת מחייבת שינוי כה עמוק 51. סטטוטורי מסוי� התקיי�לנאש� כי מושג
  .דבר שכשלעצמו הוא טע� חשוב נגד גישה זאת, בהבחנות היסוד של הדי� הפוזיטיבי

 את תוצאותיה של גישתו בהתבסס על נסיבות פסק דינו  במאמרו א� מדגי�לאונרד 
יי� נדונה השאלה א�  באותו הענMorgan.52המפורס� של בית הלורדי� באנגליה בעניי� 

ג� טעות בלתי סבירה באשר להסכמתה של אישה לקיו� יחסי מי� יש בה כדי להביא 
הנחת בית המשפט הייתה כמוב� כי טעות באשר . לזיכוי של נאש� מעברת אינוס

לא סביר להסיק א� ,  לדידו של לאונרדלעומת זאת. האישה היא טעות בעובדהלהסכמת 
איננה כלולה   של המתלוננתו התנהגות כגו� זאז,  הסכימה מהתנהגות המתלוננת כי היא

ולפיכ� הטעות של הנאש� היא , )לצור� עברת האינוס ("הסכמה" של המושג מובנוב
אשר (מובנו של המושג הוא הנתוני� החושיי�  ניכר כי לגישתו של לאונרד. בדי�טעות 

עובדה  ולא) מי�מה� קובע העובדות מסיק כי אישה פלונית אינה מסכימה ליחסי ה
  .ההסכמה מנטלית כלשהי המהווה את

, לו כֶ�עקיבהג� א� לא נוסחו בצורת גישה , הלכי רוח דומי� לגישתו של לאונרד
 למצוא בדיו� בספרות בסוגיית האנס הגברת� שדמותו הוצגה במשפט בעניי� אפשר
  54:ז פלר במאמרו" האנס הגברת� כותב שבדבר 53.בארי

קיי� מגע מיני ע� אשה ללא , גמת הנשיא שמגרכמתואר בדו, נניח שגבר
במהל� החקירה הוקר� . האירוע הוקלט במצלמת וידיאו. הסכמתה

 ואולי א� – האחראי כמוב� בפלילי� – 'ו הפסיכופט'מאצ'האירוע בפני ה
כפי שהוא רואה , 'מצב הדברי�'ואז נשאל הא� היה מודע ל, פעמי� מספר
, התנהגות הנערה והתנהגותו הוא מבחינת –על כל פרטיו , ושומע אותו

לא , לפי ההנחה, תשובתו. בשעתו ומיד אחריו, עובר לקיו� המגע המיני
 היכ� היתה –באה השאלה הנוספת , ואז. היתה יכולה להיות אלא בחיוב

סברתי כי אני רשאי לפעול : והתשובה היתה? טעות� שטועני� למענ�
לפיה� , בי� גבר ואשהלפי תפיסות החיי� שלי ומושגי שלי לגבי יחסי� 

בסרט אי� ; ותו לא, נשי� לעול� אינ� מסרבות לי ואינ� רשאיות לסרב לי

  .)א"מ וש" ד– ההדגשות שלנו (.כל דבר שלא הייתי מודע לו

 בדי�את ההבחנה בי� טעות מציג  וא דומה להפליא לאופ� שבו לאונרדדוגמה זו הל
הסכמה במסגרת עברת האינוס הוא  שנית� להמוב�כל עוד , אדא עק. בעובדהלבי� טעות 

אינ� אלא , עדרהיאו של ה, הרי שהביטויי� החיצוניי� שלה, של עובדה מנטלית כלשהי

_____________________________________  

 .575–564' עמב, ש�   51
52   DPP v. Morgan [1976] A.C. 182. 
 .302) 1(ד מח"פ ,בארי'  נשראלידינת מ 5612/92פ "ע   53
פרשת האינוס  (5612/92פ "הדי� בע� בעקבות פסק– טעות במצב הדברי� ",ז פלר" ש:ראו   54

 .16' בעמ, )ה"תשנ (5 יב מחקרי משפט ," של חוק העונשי�39' ולנוכח תיקו� מס") שמרת"
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 הטועה בהסקת המסקנה המתחייבת 55.אינדיקציה אמפירית לקיומה של עובדה זאת
  . עדרה של הסכמה אינו אלא טועה בעובדהיבאשר לה

ה בי� היסקי� אמפיריי� לבי� היסקי� בנקודה זאת עשוי מא� דהוא לטעו� כי ההבחנ
אותו אד� א� עשוי למצוא . שנכונות� היא מכוח המוב� בלבד היא הבחנה בעייתית

הלה דחה את ההבחנה בי� . )Quine(  קוואי�הפילוסו�של תמיכה לעמדתו בעמדתו 
 א� נאמ� את עמדתו 56.משפטי� סינתטיי� למשפטי� אנליטיי� וצידד בהוליז� סמנטי

י� נכונה� סקי� שילבי� ה  יהיה להבחי� בי� היסקי� אמפיריי�שאי אפשר נראה אפוא
תחולתו של ל באשרגישה זאת יהא עלינו לומר שאד� הטועה פי ל.  בלבדמוב�מכוח ה

 לחשוב על טעות אפשרלמשל בענייננו (החוק בשל הבנה מוטעית של חוקי הפיזיקה 
  . ל החוקטועה למעשה בשאלה הנוגעת למובנו ש) בחוקי האופטיקה

_____________________________________  

פרשנות עברת נה במסגרת מוב� שו" הסכמה"ע� זאת אי� מניעה כמוב� לתת לביטוי    55
 Lucinda Vandervort, “Mistake of Law and Sexual Assault לעניי� זההשוו. האינוס

Consent and Mens Rea”, 2 Can. J. Women & L. (1987–1988) 233, p. 267.  המציעה
  – להבנות את ההסכמה ליחסי מי� כ

… act of communication between persons in the social world, and not the 
thoughts and mental state of the person who gives consent.  

 ,Willard Van Orman Quineבמאמרו,  הניסוחי� הידועי� שלו לגישה זאתד למשל באחורא   56
“Main Trends in Recent Philosophy: Two Dogmas of Empiricism”, 60 The 

Philosophical Review (1951) 20, pp. 39–40:  
The totality of our so-called knowledge or beliefs, from the most casual 
matters of geography and history to the profoundest laws of atomic physics 
or even of pure mathematics and logic, is a man-made fabric which 
impinges on experience only along the edges. Or, to change the figure, total 
science is like a field of force whose boundary conditions are experience. A 
conflict with experience at the periphery occasions readjustments in the 
interior of the field. Truth values have to be redistributed over some of our 
statements. Re-evaluation of some statements entails re-evaluation of 
others, because of their logical interconnections -- the logical laws being in 
turn simply certain further statements of the system, certain further 
elements of the field. Having re-evaluated one statement we must 
re-evaluate some others, whether they be statements logically connected 
with the first or whether they be the statements of logical connections 
themselves. But the total field is so undetermined by its boundary 
conditions, experience, that there is much latitude of choice as to what 
statements to re-evaluate in the light of any single contrary experience. No 
particular experiences are linked with any particular statements in the 
interior of the field, except indirectly through considerations of equilibrium 
affecting the field as a whole. א.וש. מ. ד– ההדגשה שלנו.( ). 

 Paul Grice & Peter F. Strawson, “In  ג� ביקורת� החשובה על מאמר זה שלוורא  
Defence of a Dogma”, 65 The Philosophical Review (1956) 141. 
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אשר שולל כאמור את ההבחנה בי� משפטי� ,  קוואי�אפשר שגישה מעי� זו של
א� ,  ביסוד גישתו של לאונרד,למצער אינטואיטיבית, היא שעמדה, אנליטיי� לסינתטיי�

 אינה מותירה בפניו זוגישה . שהוא עצמו אינו מתייחס למחלוקת הפילוסופית האמורה
למסקנה ) דהיינו סינתטית(היא אמפירית האפשרות להבחי� בי� מסקנה שאת 

   57).דהיינו מסקנה אנליטית( הפרופוזיציה מכוח מובנה של הסטיפולטיבית שנכונ
להכריע במחלוקת הפילוסופית המורכבת באשר לקיומה של קצרה יריעת מאמר זה מ

אנו מניחי� כי הבחנה זאת היא נציי� רק כי . ההבחנה בי� משפטי� אנליטיי� לסינתטיי�
וויתור עליה , כאמור הבחנה זאת היא כה מושרשת בתו� השיח המשפטי. � בת קיימאאכ

מה . צמ� טע� נגד המבח� המוצע על ידי לאונרדעד שאלה כשלע, מחייב שינוי כה עמוק
ע� זאת ראוי לציי� כי לגישתנו השאלה . ג� שאיננו רואי� כל טע� המחייב שינוי כאמור

דהיינו (יהיו אנליטיי� ,  כי התקיי� האיסור הפליליאשר מובילי� למסקנה, אילו היסקי�
 על פי להשתנות ה עשוי,אמפיריי�/ואילו יהיו סינתטיי�) נכוני� מכוח מובנו של האיסור

 ותכונה זאת נובעת מעצ� ,גמישות זאת אינה מעוררת לדעתנו קושי מיוחד. הקשרה
במישור כש� שאנו מקבלי� ללא קושי את העמימות , כ�. עמימותה של הלשו�

 של – או האקסטנציה –דהיינו העמימות בהיק� תחולתו (האקסטנציה של מושג מסוי� 
כ� , ) השאלה א� קורקינט נחשב כלי רכב בהקשר מסוי�,למשל. ביטוי על דברי� בעול�

דהיינו בשאלה אילו מ� ההיסקי� , אי� זה מפתיע כי קיימת עמימות ג� במישור האנכי
 נובע מעצ� מובנה של ,ציה מסוימת היא אמתיתהמובילי� למסקנה כי פרופוזי

בשני המקרי� על עמימות זאת . עניי� אמפירי גרידאה�  אילוהפרופוזיציה באותו הקשר ו
צמצומה של העמדה הפילוסופית שלה אנו מחויבי� . להיות מוכרעת על פי ההקשר

טיי� למחויבות מצומצמת זאת מסיר במידה רבה את הקושי שבהבחנה בי� משפטי� אנלי
  .סינתטיי�ל

  סיכו�. ה

 שרירותי להבחנה בי� ולא לנסח מבח� ברור אפשרבמאמר זה ביקשנו להראות כי 
נו את הבעייתיות י הרא תחילה.טעות בדי� לטעות בעובדה בהגנות המשפט הפלילי

אשר מבחינה בי� , בתפיסה המקובלת של ההבחנה בי� טעות בדי� לטעות בעובדה
 ציינו. חושי�ב שאפשר לתפסודובר בטעות בעניי� דבר  השאלה א� מסמ�השניי� על 

שתפיסה זאת בעייתית משו� שמקרי� פרדיגמטיי� של טעות בדי� יכולי� לנבוע ג� ה� 

_____________________________________  

 Lech Morawski, “Law, Fact and Legal Language”, 18 Law & Philosophy :השוו   57
(1999) 461, p. 467 הבחנה זאת באשר להבחנה בי� די� לעובדה בהקשרי� לא � המציע לאמ

 .פליליי�
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עובדות מוסדיות הנחשבות לא ל באשרומנגד טעות , דברי� מוחשיי�ל באשרמטעות 
  . חושי�אי אפשר לתפס� באחת טעויות בעובדה 

ו לגזור את המבח� מהרציונלי� להחמרה ע� טועה  המקובלת הצענתחת התפיסה
עמדנו על כ� שהרציונל היחיד העומד בפני ביקורת מבי� הרציונלי� המסורתיי� . בדי�

אלא שהדי� וחשבו� הנית� , להחמרה ע� הטועה בדי� הוא רציונל עידוד הציות לדי�
ההסבר כדי להשלי� את . באשר לאופ� שבו רציונל זה מצדיק את ההחמרה הוא חסר

עמדנו על השוני שבי� מקרי� פרדיגמטיי� של טעות בעובדה לבי� מקרי� פרדיגמטיי� 
ועל כ� שבמקרי הטעות בעובדה מתקיימות מוטיבציות חיצוניות , של טעות בדי�

  .למשפט לבירור המצב לאשורו
  : מורכב משני שלבי�ה  מבח�הצענועל יסוד הרציונלי� להחמרה ע� הטועה בעובדה 

האיסור הפלילי הוא הנורמה הנובעת מכלל הסימני�  – של האיסור הפלילי זיהויו. 1
יה במסגרת מוסד יעיקר תכלית עשיית� הוא במילוי פונקצ) 1(ש) א� לאווא� לשוניי� (

, )proper names(אינ� רכיבי המשמעות היחידאיי� כגו� שמות פרטיי� ) 2(�  ו,המשפט
  .ב"תיאורי� מיידעי� יחידאיי� וכיו, הצבעה

טעות בדי� היא המחדל להסיק כי האיסור ) א (–הגדרת טעות בדי� וטעות בעובדה . 2
, א� תחולה זאת נובעת ממובנו של האיסור הפלילי, הפלילי חל על סט נתו� של עובדות

או חוסר מודעות באשר (טעות בעובדה היא טעות באשר לקיומו ) ב (;כפי שזוהה לעיל
  .של סט העובדות כאמור) לקיומו




