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 מבוא

 .1"אל הבל אחיו ויהרגהוויקם קין , ויהי בהיותם בשדה"

? האם עקרונות הגמול וההרתעה מצדיקים הרג של אדם ?העל מנת ללמד כי לרצוח זה אסור נהרוג אדם

יה ומי יהאדם יבחר מי יח ?ינהידי המד-חוק להכשיר מבחינה מוסרית הרג של אדם עלבכוחו של האם 

 ?וככזה חייו הם ערך עליון? הלא האדם נברא בצלם אלוהים? יומת

הזכות הראשונה  ההזכות לחיים הינ, והינו ערך עליון, הערך של קדושת החיים שאוב עוד מימי המקרא

חקיקת חוק בעקבות  .2שכן אדם שאיננו חי לא יכול להנות מזכויות אדם אחרות, והבסיסית ביותר

על -לשלמות הגוף ולכבוד הינן זכויות חוקתיות, זכות האדם לחיים 3כבוד האדם וחירותו: יסוד

 .4חוקיות

בתחילת  ,לדוגמא באנגליה .5בעבר היה אחד העונשים המקובלים ביותר בעבירות חמורותעונש המוות 

עונש המוות הינו הסנקציה החמורה ביותר  .עבירות עליהן היה קבוע עונש מוות 999-היו כ 77-המאה ה

 .שכן הינה סופית ובלתי ניתנת לתיקון, ל על אדםשניתן להטי

, אנשים 7,111-הוצאו להורג בסין כ, 9117בשנת , עונש המוות מקובל בלא מעט מדינות ברחבי העולם

מספרים אלה הינם . (3נספח ' ר) אנשים 99אנשים ובארצות הברית  791-בעיראק כ, אנשים 833-באירן כ

היו  9117השיטות בהן השתמשו בהוצאות להורג בשנת  .לא ציינתיחלקיים וישנן מדינות נוספות שאותן 

 .עריפת ראש וכסא חשמלי, סקילה, ירייה, תלייה, זריקה קטלנית

של עבירות  כנגד ביצוען, או פתרון אם תרצולהוות הרתעה לציבור , בין השאר עונש המוות היא מטרת

 .רצחלרוב עבירות , חמורות

 

 .6"לבעיה מסויימת לפעמים מצמיח בעיה חדשה ידוע הוא בחיי החברה שפתרון"

 

אדון ברקע ההיסטורי והדתי ובראיית , ראשית. מהותו והשלכותיו, אבחן את עונש המוותבעבודה זו 

תוך התייחסות למודלים השונים , אדון במטרות הענישה, שנית .עונש המוות אתהספרות והקולנוע 

תוך , אדון בעונש המוות במשפט הישראלי, שלישית .וכיצד עונש המוות מקיים את מודלים אלה

אדון , כמו כן .התייחסות לחוקים השונים והפסיקה הרלוונטית לאורך השנים מקום המדינה ועד היום

ליתרונות , בשיקולים בעד ונגד עונש המוות תוך התייחסות לשיקולים נורמטיביים וראייתיים

. האם ומהו מקומו של עונש המוות במשפט הישראלי להאדון בשא, ולאחר מכן. נש זהעו לשולחסרונות 

, מאמרים, עשה שימוש בספרותא, לצורך כך .אציג סקירה קצרה של משפט השוואתי ואסכם, לבסוף

 .ופסקי דין נבחריםחקיקה , סקרים, כתבות עיתונות

 

  

                                                 
 'ח, 'בראשית ד: מקרא 1
 .89( 7779, הוצאה לאור -משרד הבטחון, אוניברסיטה משודרת)זכויות אדם בישראל , רות גביזון 2
 7779 –ב "התשנ, כבוד האדם וחירותו: חוק יסוד 3
 לפסק דינו של ברק 79פסקה . 197( 9)ד מח"פ, יונתן דנילוביץ' אל על נ 197479צ "בג 4
 797' עמ. ב"ב תשס עלי משפט" ונש המוות בגין רצח בפעולות טרור בפרטעל עונש המוות בכלל ועל ע" רו'בועז סנג 'פרופ  5
 893' עמ. ד"תשנ, 893מא  הפרקליט, "דין-תיקונו של עיוות", ליאון שלף' פרופ 6
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 ?מהו –עונש מוות 

 

 כללי .1

הוא נמנה בין העונשים . עברייןעונש המוות הינו העונש החמור ביותר שניתן להטיל על 

הפך לפחות ופחות עונש המוות היה מקובל עוד מבראשית ו. והינו הקיצוני מביניהם, הגופניים

 .הינה זכות יסוד הקדמה וההבנה של האנושות כי זכותו של אדם לחיים, מקובל עם השנים

 

7סקירה היסטורית –עונש מוות  .2
 

, מלך בבל החוקים של חמורבי חוקק עונש המוות לראשונה בקובץ ,לפני הספירה 73-במאה ה

 היה גם חלק מספר החוקים החיתי עונש המוות .עבירות שונות 99עונש המוות על אשר קבע 

קבע , ספר החוקים הדרקוני של אתונה ,לפני הספירה 71-במאה ה. לפני הספירה 79-מהמאה ה

לפני הספירה חוקק עונש המוות כחלק  79-ה המאב. היחיד על כל העבירות כעונשעונש מוות 

, צליבה עונשי המוות בוצעו באמצעים של". שנים עשר הלוחות", מקובץ החוקים הרומי

 . ושיפוד של העבריין, פה בעודם בחייםישר, הלקאה למוות, הטבעה

 77-במאה ה. לספירה הפכה התליה לשיטה העיקרית להוצאה להורג בבריטניה 71-במאה ה

אולם מגמתו נגד  .מלחמה בעתותלמעט אסר וויליאם הכובש להוציא להורג עבריינים  ,לספירה

הוצאו , תחת שלטונו של הנרי השמיני, לספירה 73-שכן במאה ה, עונש המוות לא החזיקה מעמד

שריפה , השיטות הנפוצות להוצאה להורג באותה תקופה היו הרתחה. אנשים 19,111-להורג כ

בגידה ואי , ההוצאות להורג בוצעו על עבירות כגון נשואים ליהודי. שתליה ועריפת רא, למוקד

 .הודאה בביצוע פשע

 999היו , 71-בבריטניה במאה ה. מספר העבירות שהעונש עליהן הוא מוות המשיך לעלות

, בשל היות עונש המוות. וכריתת עציםכולל עבירות של גניבה , עבירות שהעונש עליהן היה מוות

נאשמים אם העבירה לא היתה חמורה מה שהוביל  מושבעים רבים לא הרשיעו, עונש חמור

 999עונש המוות במאה עבירות מתוך , 7398-7381בשנים . לרפורמה בעונש המוות בבריטניה

 .8בוטל, העבירות

עונש . הם הביאו איתם את עונש המוות, כאשר המתיישבים האירופים הגיעו ליבשת אמריקה

בקולונית , George Kendallקפטן  של היה, שבוצע בקולוניות המוות המתועד הראשון

יניה  'מושל וירג, 7379בשנת  .בגין ריגול לטובת ספרד, 7313 יניה בשנת'יימסטאון שבוירג'ג

שקבעו עונש מוות אפילו על עבירות קלות כגון . המוסרי והלחימה, האלוהי, חוקק את החוקים

 .םאינדיאני הריגת תרנגולים וסחר עם, גניבת ענבים

 וסטס'קולונית מפרץ מסצב. החוקים בנוגע לעונש המוות היו שונים זה מזה מקולוניה לקולוניה

וזאת למרות שהחוקים של ניו אינגלנד הקובעים  7381נערכה ההוצאה להורג הראשונה בשנת 

                                                 
 http://www.deathpenaltyinfo.org4האתר הרשמי של המרכז למידע על עונש מוות  7
8 "Society's Final Solution: A History and Discussion of the Death Penalty," L. Randa, editor, University 

Press of America, 1997 
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בהם  "Duke"בקולונית ניו יורק הונהגו חוקי  .עונש מוות נכנסו לתוקף רק שנים לאחר מכן

 The True) "האל האמיתי"הכאה של הורה והכחשה של  נקבע עונש המוות על עבירות כגון

God).   

Cesare Beccariaבעקבות מאמרו של 
  (Abolitionist) חוקים שהניע את התנועה לביטול  9

תוצאות המאמץ הביאו לביטול עונש המוות באוסטריה . לפעול למען ביטולו של עונש המוות

הציג , Thomas Jeffersonלמאמר זה הייתה השפעה גם בארצות הברית כאשר .  10ובטוסקנה

הצעת החוק הציע כי רק בעבירות של רצח ב. יניה'וירג  הצעת חוק לתיקון עונש המוות בחוקי

ביטלה פנסיבלניה את , 7719בשנת  .הצעת חוק זו לא עברה, אולם, ובגידה יהיה עונש המוות

 .11למעט רצח מדרגה ראשונהעונש המוות על כל העבירות 

מדינות רבות הפחיתו את , ב"תפסה תאוצה בצפון ארה חוקיםהתנועה לביטול  77-במאה ה

פנסילבניה הפכה להיות , 7389בשנת  .היה קבוע עונש מוות ובנו בתי כלא ןמספר העבירות עליה

 .המדינה הראשונה שהפסיקה לבצע הוצאות להורג בפומבי ובנתה מתקנים המיועדים לכך

מישיגן היתה הראשונה שביטלה את עונש המוות על כל העבירות מלבד עבירת  7393בשנת 

החלו , על מנת להפוך את עונש המוות ליותר מתקבל על דעת הציבור, 7383בשנת . 12הבגידה

נבנה לראשונה הכסא , בניו יורק, 7333בשנת . מדינות לחוקק חוקים נגד עונש מוות חובה

 .  737113בשנת , היה הראשון שהוצא להורג בכסא החשמלי William Kemler. החשמלי

שש מדינות ביטלו לחלוטין את עונש המוות ושלוש מדינות צמצמו , 7771ועד לשנת  7711משנת 

, 7791עד . לעבירות בגידה ורצח מדרגה ראשונה של שוטר, עליהן קבוע עונש מוותאת העבירות 

דינות החזירו את עונש חמש מתוך שש המ, בעקבות המהפכה רוסית ומלחמת העולם הראשונה

, יותר לביצוע הוצאות להורג לאסירים תאדה שחיפשה דרך יותר הומאניוונ. 14המוות לחוק

עד  7791בשנים . 15היה הראשון שהוצא להורג בדרך זו Gee Jon, החלה להשתמש בגז הציאניד

דעות  ,השאר בין, בשימוש בעונש המוות זאת לאורחלה התעוררות מחודשת , 7791

היה , 77-בעשור השלישי למאה ה. כי עונש המוות הוא אמצעי חברתי הכרחי םקרימינולוגי

הוצאות להורג  731צע של ממו, של הוצאות להורג בהיסטוריה האמריקאית (7נספח ' ר) השיא

 .בשנה

רבות ממדינות בעלות הברית , החלה התנגדות מחודשת של הציבור לעונש המוות, 7791בשנת 

התמיכה  7733בשנת . ב מספר ההוצאות להורג ירד משמעותית"ביטלו את עונש המוות ובארה

                                                 
9 Cesare Beccaria's, "On Crimes and Punishment", 1764. Internet,   

http://www.constitution.org/cb/crim_pun.htm 
10 W. Schabas "The Abolition of the Death Penalty in International Law", Cambridge University Press, 

second edition, 1997 
 .שם 11
12 R. Bohm, "Deathquest: An Introduction to the Theory and Practice of Capital Punishment in the United 

States," Anderson Publishing, 1999 
 .לעיל 3ש "ה  L. Randaמאמרה של  13
14 "The Death Penalty in America: Current Controversie," H. Bedau, editor, Oxford University Press, 1997 
 .לעיל 79ש "ה  ,R. Bohmמאמרו של  15
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הוחלט כי  ,7731-בשנות ה .16תמיכה 99%, היתה הנמוכה בכל הזמניםהציבורית בעונש המוות 

    .לכן הינו בלתי חוקתי שכן נוגד את התיקון השמיני, הינו אכזרי עונש המוות

כל , למעט מספר קטן של עבירות שלעיתים רחוקות מבוצעות במחוזות אחדים, 7738שנת לעד 

בית המשפט העליון בארצות , 7731-7717בשנים  .17החוקים שקבעו עונש מוות חובה בוטלו

 .בהקשר לגזירת עונש מוות, למצוא את מקומם של המושבעים במשפט, הברית עשה מאמצים

US v. Jacksonד "בפס, לדוגמה
חוק כנגד חוקתיותו של הבית המשפט העליון שמע טיעונים   18

 .ת המושבעיםהקובע כי עונש המוות ינתן בהתאם להמלצ, הפדרלי בנוגע לחטיפה

בית משפט העליון קבע כי עונש המוות יהיה אכזרי , Furman v. Georgiaד "בפס, 7719בשנת 

, כאשר העונש הוא שרירותי, ונוגד את התיקון השמיני כאשר העונש לא תואם את העבירה

שהוא פחות  יגע בחוש הצדק של הציבור או כאשר היה עונש אחר יותר אפקטיבוכאשר העונש פ

בכך המתיק ובית המשפט העליון ביטל ארבעים חוקים הקובעים עונש מוות , 7719ביוני . חמור

הסתיים המורטוריום על הוצאות  7711בשנת  .אסירים הנידונים למוות 397את עונשם של 

על ידי כיתת יורים  Gary Gilmoreעם ביצועה של ההוצאה להורג של  ,(7נספח ' ר) להורג

באותה שנה הפכה אוקלהומה למדינה הראשונה שאימצה את הזריקה הקטלנית . ביוטה

 Charles, הוצא להורג בזריקת רעל האדם הראשון 7739בשנת . כאמצעי לביצוע עונש המוות

Brooks. 

 (.9נספח ' ר)או בחוק 4בפרקטיקה ו, מדינות בעולם ביטלו את עונש המוות 797, 9117עד שנת 

 

 לנועובקו עונש מוות בספרות .3

מטבע . אנר עונש המוות וההוצאה להורג היה מאז ומעולם מאוד אטרקטיבי ופופולארי'ז

שהם לחם חוקו של , מטלטלים, מותחים, הדברים מספק עונש המוות סיפורים מרתקים

". עונש המוות"אין זה פלא שקולנועים וסופרים רבים בחרו להציג את  ,לכן. הקולנוע והספרות

מגלגוליה , העיסוק הקולנועי והספרותי בסוגיות משפטיות ובעונש מוות נגזר מרוח השעה קרי

סרטים וספרים המבוססים על סיפורים , ההיסטוריים של התרבות שבתוכה הוא נטוע שכן

דוגמא לכך היא . צא בהם מסגרת נרטיבית יעילההמו, אמיתיים משפיעים מאוד על הקולנוע

עונש (. משפטי המכשפות בסיילם)שמבוסס על משפטים אמיתיים  19הסרט ציד המכשפות

הסופר אלבר קאמי מבטא זאת בצורה , 20המוות הוא אולי הדרמה המשפטית האולטימטיבית

ושזה בעצם , וותאיך לא תפסתי שאין דבר יותר חשוב מהוצאה לפועל של עונש מ", יוצאת דופן

ניתן לומר כי נושא עונש המוות מנקז לתוכו סוגיות  .21"הדבר היחיד המעניין באמת את האדם

ומעלה שאלות פילוסופיות על החיים והמוות , מרכזיות בנושא המשפט הפלילי והענישה

                                                 
 .לעיל 79ש "ה  ,R. Bohmמאמרו של  16
 .שם 17
18 U.S. v. Jackson (390 U.S. 570) 
19 Nicolas Hytner, "The Crucible" 1996 
20 Bergman, Paul and Michael Asimov. 1996. Reel Justice: The Courtroom Goes to the Movies. Andrews 

McMeel Publishing. 
 718' עמ(. אילנה המרמן, ו"תשמ)הזר , אלבר קאמי 21
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הספרים והסרטים . 22על מנת לספר סיפור אנושי ומעניין, הבמאי יודע לנצל היטב4 שהסופר

הצדק של , צדקסוגים של נוטים ליצור מתח בין שני , ים במשפט הפלילי ובעונש מוותהעוסק

ומאידך הצדק הנגזר ממערכת של ערכים שאינם מקבלים ביטוי מלא בחוק , המחוקק מחד

לאחר שבילי באד הכה , קפטן ויר, בסיפורו של בילי באד, לדוגמא. ובפרוצדורה המשפטית

שקוע במחשבות ושוב התחלחל , ר עמד עכשיו ללא נועאך קפטן וי: "קלאגארטלמוות את 

משפט  23"!ואף על פי כן יש לתלות את המלאך, נפש על ידי מלאך אלוהים-הוכה, והכריז בלהט

לצדק שמערכת המשפט ", זה מראה את המתח שבין הצדק של החוק לבין הצדק האישי קרי

יא באמצעות ספרו את דילמה מלוויל מב. 24"אבל לא תמיד מסוגלת להשיגו, אמנם חותרת אליו

בנאומו לשופטים הוא מציג את הדילמה הקשה שבהרשעת אדם , זו דרך עיניו של קפטן ויר

הינו אשם ברצח ואילו על פי הצדק הטבעי בשל הנסיבות שהובילו אותו , שלפי החוק היבש

שמעלה דילמה זו . או להרשיעו בעבירה הפחותה בחומרתה, נראה כי יש לזכותו, לביצוע עבירה

האם במעשה , למשל מצב בו אב הורג את אנס בתו, מלוויל מהווה ראי למציאות בה אנו חיים

קונפליקט זה ? למרות הנסיבות שהביאו אותו לביצוע העבירה, זה העונש הראוי יהיה עונש מוות

שבני האדם מנסים להביא , חוק המלך מול חוקי הטבע, ממחיש לנו את הנורמות הסותרות

להתייחס  מלחיםעל  ,יסוד החברהכ המלך חוקקפטן ויר רואה את , חד עם זאתי. לשילובם

 ,זו על פי תפיסה. של החברה והעיר לחוק בחרדת קודש כי הוא המבטיח את קיומה התקין

ניתן , דוגמא נוספת לדילמה זו .המלך ועל כן דינו מוותחותר תחת סמכות  חוק המלךהמפר 

פי חוקי -האם לפעול עללראות בסיפורה של אנטיגונה שמתמודדת עם הדילמה המוסרית 

בוחרת להפר את אנטיגונה  .חוקי החברה, לקבור את אחיה או לפעול כמצוות המלךו המשפחה

כלפי שכן המחויבות שלה  25למרות ידיעתה כי עונשה יהיה מוות, וקוברת את אחיה, צו המלך

4 אנר זה יש נטייה ליצור הזדהות של הקוראים'בז. אחיה הינו גדולה יותר ממחויבותה למלך

המודעת לחומרת , תוך הצגתו כדמות סימפטית" גיבור"והפיכתו ל, הצופים עם הנידון למוות

כדמות תמימה , בילי באד, הוא מציג את הגיבור, בסיפורו של מלוויל. 26מעשיה וחומרת העונש

העושה את , אדם שאין בו טיפת רגש של שנאה, המשכינה שלום בין האנשים, ל כולםהאהובה ע

בכל זאת על חטאו , למצב בו הרג אדם ועומד בפני הוצאה להורג" נקלע"אשר , המצופה ממנו

הצופה עובר תהליך פסיכולוגי 4 הקורא, 27פי תיאורית ההזדהויות של כריסטיאן מץ-על. יומת

זאת בשל כך . פעם מזדהה עם הקורבן ופעם עם הנידון למוות קרי, של חילופי הזדהויות

לכן מעתיק את חמלתו מהקורבן אל , הצופה איננו יכול לעזור לו4 הקורא, שהקורבן כבר מת

, צופה את המתחים החברתיים4הוא מעורר בקורא. 28עליו מרחפת אימת המוות, הפושע

פרות והקולנוע  בטקסי ההוצאה התרבותיים והדתיים הטבועים בתת מודע שלו ההכרה של הס

                                                 
' עמ(. אהד זהבי, 9171) משפט וקולנוע, עונש המוות בארצות הברית היסטוריה, עד שתצא נשמתך, גולן-איבון קוזלובסקי 22

77 
 "(בילי באד"או " מלוויל" –להלן ) 71' עמ(. עידית שורר, 9118) מלח, בילי באד, הרמן מלוויל 23
 97' עמ. לעיל 99ש "ה. גולן-ספרו של קוזלובסקי 24
 937 – 818שורות . 7771, הוצאת שוקן שבתאי אהרון: תרגם מיוונית, "אנטיגונה" סופוקלס 25
 99-98' עמ. לעיל 99ש "ה. גולן-קוזלובסקיספרו של  26
27 C. metz, The  Imaginary Signifier Bloomington, 1982, pp. 96-100 
 99' עמ. לעיל 99ש "ה. גולן-ספרו של קוזלובסקי 28
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עד שכולנו , הפירוט הטקסי חי ומודגש כל כך"להורג בסוגיות משפטיות מעידה על תבונה רבה 

שניתן היה  לעורר ויכוח חברתי , כך". 29מלווים בידיעה ודאית שהיינו שם וחווינו זאת על בשרנו

הניו יורק טיימס הכתיר אותו  ,30ון דו'המדינה נגד ג, כדוגמא לכך הסרט. על סוגיית עונש המוות

מטרת . 31סרט התעמולה האפקטיבי ביותר שנעשה אי פעם כהתנגדות לעונש מוות"בתואר 

, הסרט הייתה לשכנע את חברי בית הנבחרים של פנסילבניה לבטל את עונש המוות במדינתם

כי , 33דוגמא נוספת לכך ניתן לראות בספרו של קאמי.  32ולשנות את נוהלי המשפט הקיימים שם

רוצח משפחה של איכרים ומוסיף חטא על פשע ובוזז אותם ואין , הרוצח שהינו מתועב במיוחד

מתבררת תחושת סלידה העולה , לאחר שהרוצח נידון למוות, עונש ראוי יותר מעונש מוות אך

אם כל מה שהעונש הכבד מכל מצליח לעשות ולהעלות קבס ", בעייני המתבונן בהוצאה להורג

קשה לטעון שהוא נועד להשכין בעיר שלווה וסדר רבים , במקום להגן עליו כנדרש באדם ההגון

בעשור האחרון הופיעו גם סרטים וספרים שונים , מאידך. 34"יותר כפי שמן הדין היה שייעשה

הרעיון ". איש בעוונו יומת"שבהם הופיע עונש המוות דווקא כאמצעי לרעיון הקדום ש, בתכלית

לסיכומו של דבר . 35ל צורכי החברה כדי לשמור על הסדר החברתיי הקדום העונה ע"התנכ

 .36את תשובותינו לכל השאלות שהחיים מציבים לנו קובעהאופן בו אנו תופסים את המוות 

 

 עונש מוות בראי הדת .4

 הלכה היהודיתה .א

מחלק  העברי המשפט. 37"באדם דמו יישפך, שופך דם האדם"האיסור הראשון שבתורה הוא 

המה והוא ' כל הנפשות לה. "פן אחד הוא מיתה בידי שמיים. 38פנים לשלושהאת עונש המוות 

, מיתה בידי שמיים כשמה כן היא. 39"רוצה נוטל חיים, רוצה נותן חיים: עושה בהם כרצונו

בתורה מצווה לגזור . של מטה דין-קרי בית, דין-הפן השני הוא מיתת בית. נתונה לרשות הבורא

שיטות כלומר , דין-מיתות ביתמפורטות ארבע מקרא ב. עבירות שלושים וששעל , מוות עונש

 .40סקילה ושריפה, הרג, חנק: שכל אחת מהן גורמת לנידון סבל במידה שונה, הוצאה להורג

חכמים הסיקו כי לפני  .41הוחלו על לא פחות מעשרים ושמונה עבירות, "דין-ארבע מיתות בית"

ולא יומת הרוצח עד עמדו לפני ", יש לשפוט את האדם, דין של מטה-גזירת עונש המוות בבית

                                                 
29    L. Mulvey, "Visual pleasure and narrative cinema", in: P. Rosen, narrative, apparatus, ideology, new 

York: Oxford University press, 1986, pp.378 
30 The people vs. John Doe, 1916, Directed by Lois Weber 
31 New York Dramatic Miror, Decmber 23, 1916. 
 89' עמ. לעיל 99ש "ה. גולן-ספרו של קוזלובסקי 32
 (.עדינה קפלן, 9113) הרהורים על הגיליוטינה, אלבר קאמי 33
 91 'עמ. שם 34
35 The girl and The Crisis 1917, Directed by William V. Mong 
36 Dag Hammarskjold ,בנאומו על זכויות אדם 7798-7737ל האום "מזכ. 
 'ו' בראשית ט: מקרא 37
 .99, 81' עמ, 81 7777 –ט "תשנ: 7 דמוקרטית תרבות" ?ערך יהודי -עונש המוות ", חיים כהן 38
 .'ד', יחזקאל יח: מקרא 39
 .'יג -'י', טו, הלכות סנהדרין, ם"הרמב 40
 838' גיליון מס, ע"פרשת וישב תש, השבוע פרשת" בין הלכה למעשה –עונש המוות ? "הוציאוה ותשרף", אביעד הכהן 41

 9' עמ. הוצאת משרד המשפטים המחלקה למשפט עברי
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ומי שממית שלא  – 43"דין להרוג בה כל מי שנתחייב בה-עשה לבית-מצוות. "42"העדה למשפט

היא ההגבלה היחידה שנקבעה  ניתן לראות כי בתורה שבכתב .44דין אינו אלא רוצח-ביתפי -על

על פי שנים עדים "- 45כי נדרשים שני עדים על מנת להוכיח את ביצועה של עבירה בדיני נפשות

 נקבעו הגבלותבתלמודים ובמדרשים . 46"או שלשה עדים יומת המת לא יומת על פי עד אחד

דרישה המפורשת מן התורה ל .הדין לעמוד בטרם יפסוק עונש חמור זה-בהן על בית, נוספות

התראה שיבואו לפני בית הדין ויעידו שהזהירו אותו לפני שביצע  הוסיפו שני עדי ראיה-לשני עדי

במשך הזמן החכמים דרשו דרישות . 47אסור שדינו מוות את הפשע שהוא עומד לעשות מעשה

. זאת כדי למנוע הוצאות להורג שיפוטיות, דיוניות וראייתיות על דרכי השפיטה בדיני נפשות

דין ובין אם ההוצאות -בין המורשעים מחמת טעות בית, נקי וצדיק בין אם חששו להריגת אחד"

מן ההלכות  .48"ולתועבה ובין אם ריבוין ותדירותן הדאיגו אותן, להורג היו להם לזרא

אפשר למנות את ההלכות , המבטאות את הזהירות וכובד הראש שיש לנהוג בדיני נפשות

, 50ביום ןדיני נפשות דנים ביום וגומרי .49דיני נפשות נידונים בעשרים ושלושה דיינים :הבאות

הדיינים  .51"הרי זה משובח, כל המרבה בבדיקות". את גזר הדין יש לתת יום לאחר המשפטקרי 

בדיני " .52עדותן בטלה, בין העדים, סתירה4 הם מוצאים הכחשהאם מזהירים את העדים ו

אינו יכול לחזור וללמד  אבל המלמד זכות, המלמד חובה מלמד זכות..נפשות הכל מלמדים זכות

אם כבר . הדין לשמוע כל אדם שיש לו דברים לומר לזכותו של הנאשם-על בית, קרי .53"חובה

אפילו הוא אמר יש לי ללמד על ...אמר אחד יש לי ללמד עליו זכות"ו, דינו של רוצח למיתה נגזר

גם , כלומר. 54"ועצמי זכות מחזירין אותו אפילו ארבעה וחמשה פעמים ובלבד שיהא ממש בדברי

דין -ניתן לומר כי הגבלות אלו סיכלו הרבה מיתות בית .לנידון למוות יש זכות ללמד על עצמו

ויותר טוב "ם מוסיף ואומר "הרמב". נקי וצדיק" –ומטרתן היתה למנוע מותו של חף מפשע 

ניתן לראות זאת  .55"מלהרוג נקי אחד ביום מן הימים –ויותר רצוי לפטר אלף חוטאים 

אחת "יש המפרשים את ". 56סנהדרין ההורגת אחת בשבוע נקראת חובלנית"כי , בסנהדרין

                                                 
 'יב', במדבר לה: מקרא 42
 .רכט-רכו, עשין, ספר המצוות', ב', יד, הלכות סנהדרין, ם"הרמב 43
 .98' עמ. לעיל 83ש "ה, מאמרו של חיים כהן 44
 .98' עמ. לעיל 83ש "ה, מובא במאמרו של חיים כהן. 'ל', במדבר לה. 'טו', דברים יט. 'ו', דברים יז: מקרא 45
 ראיתי: "טחכי גם בעדותו של שמעון בן ש, ב"ע', ניתן לראות בפסיקה מאוחרת של הלכות סנהדין לז.'ו', דברים יז: מקרא 46

... אתה או אני או? לזה הרגו מי! רשע: לו ואמרתי, מפרפר והרוג, מטפטף ודמו, בידו סיף וראיתי... לחורבה חברו אחר שרץ אדם
 .'המת יומת עדים שני פי על': תורה אמרה שהרי, אעשה מה אבל

" מסמך רקע בנושא הזכות החוקתית לחיים ולשלמות הגוף"נעמה אבולעפיה ודולב קידר , יניב רוזנאי, ר הלל סומר"ד 47
 99' עמ( 9119) הרצליה הבינתחומי המרכז

 .99' עמ, 83ש "ה, מאמרו של חיים כהן 48
 -סנהדין מובא ב, מובא גם באנציקלופדיה יהודית דעת. 'א' מסכת סנהדרין ד 49

http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=313 
 .'ה', מסכת סנהדרין ד 50
 .'ב', משנה מסכת סנהדרין ה 51
 'משנה ט 'המאירי על מסכת אבות פרק א 52
 .'ד', מסכת סנהדרין ד 53
ליון ב גי"תשס, נח פרשת" רצח ושפיכות דמים במשפט העברי", כהן' מובא גם במאמרו של חיים ה. 'א, 'סנהדרין ו מסכת 54

 9' עמ. 93' מס
 .לאוין רצ, ספר המצוות, ם"הרמב 55
 .'י', משנה מכות א 56
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ם מוסיף "הרמב .לשבעים שנהכאחת  רבי אלעזר בן עזריה מפרשכאחת לשבע שנים " בשבוע

בנוגע להצדקת עונש  מחלוקת ישנה .57"הורגין, בכל יום ויום אם אירע להם להרוג, אף על פי כן"

רבי טרפון , שניים מחשובי התנאים. בתקופה שלאחר ביטול סמכות הסנהדריןנולדה ש ,המוות

היו עושים הכול למנוע פסק דין מוות , שאילו הם היו דיינים בסנהדרין, מדגישים ורבי עקיבא

רבן שמעון בן , חכם שלישי, לעומתם .תוהוצאת אדם להורג בעמידה דקדקנית על דיני הראיו

משום שהם , 58גורמת להתרבות מקרי הרצח ושפיכות דמיםגורס שגישתם הייתה , גמליאל

מפני שהוא , זהירות בפסיקת עונש מוותיש הצורך ב .59מחלישים את כוח ההרתעה של בית הדין

גם . ביטויה מודגש גם בדרך ההמתה, "צלם אלהים"ופוגע פגיעה קשה ב" ממעט את הדמות"

וקבעו את , על כבודו של הנידון למוותהקפידו חכמים ביותר , "מיתות בית דיןארבע "בכשנהגו 

ארבע , על אף שכיום לא דנים מיתות בית דין, ל"לדברי חז .60"ברור לו מיתה יפה"עקרון היסוד 

מבנה . 61יש בדרך הטבע את החוטאיםשמענ אלוהיםהמיתות לא התבטלו והם נמסרו לידי ה

, המחשבה לביטול ארבע מיתות בית דין הוא הטעם בגינו התנאים מסתייגים להוציאו לפועל

קונפיגורטיבי של הצלם ובהימנעות ממימושן של ארבע -זאת כדי להימנע מלפגוע בהיבט הפיזי

יש  .62תבניתו של הצלםהם מגינים גם על חיוניותו וזו שומרת בעקיפין גם על , מיתות בית דין

-על המקרא מצווה על נטילת חיי הרוצח, כי דווקא כדי לבטא את קדושת חיי האדםהטוענים 

 .63.ידי אחת מארבע מיתות בית דין

שלא כתורה  קרי ענישה, וענישה שלא מן הדין "דינא דמלכותא" הפן השלישי הינו דין המלך

כשהשעה היתה "ומשטר כאמצעי חירום שמטרתן היתה להרתיע את העבריינים ולהשליט סדר 

ידי אחת -על במקרים אלו הקפידו שלא לבצע את עונש המוות, יחד עם זאת .64"צריכה לכך

עונש מוות  .65שמא יראו אותם כאילו נוטלים לעצמם סמכות ושררה לא להם, דין-ממיתות בית

 .זה התבצע אך ורק לצורך הרתעה על מנת לגדוע את הדבר באיבו

כי אם בצמצומו עד , כי המשפט העברי אינו דוגל בעונש מוות, לאור כל האמור לעילניתן ללמוד 

 .כדי ביטולו כמעט לחלוטין

 

 הנצרות  .ב

או 4השיח על העונש הפלילי בראשית הנצרות החל עם הסיפור על מותו של ישו בידי היהודים ו

להורג את ישו נושא המשפט וההחלטה להוציא . ד שיפוטי"השלטונות הרומים המתואר כפס

ארבעת ספרי הבשורה . יותר מכל נושא אחר בברית החדשה, הינו שנוי במחלוקת הגדולה ביותר

                                                 
 .'ט', הלכות סנהדין יד 57
 http://www.daat.ac.il/encyclopedia/value.asp?id1=202 -מובא מ" עונש", אנציקלופדיה יהודית דעת 58
 9' עמ. לעיל 97ש "ה, מאמרו של אביעד הכהן 59
 9' עמ. לעיל 97ש "ה, במאמרו של אביעד הכהןמובא . א"ע מה סנהדרין 60
 .פרק אחד עשר -שער היראה  -פר ראשית חכמה ס 61
 997-931' עמ. 998( ט"תשנ)פלילים ז " ל"עונש המוות והאדם כצלם אלוהים בספרות חז, על רצח"לוברבוים ' י 62
 799' עמ. לעיל 9ש "ה, רו'בועז סנג 'פרופ 'פרופמאמרו של  63
 .'ד', הלכות סנהדרין כד, ם"הרמב.  997-999' עמ. ח"תשמ ירושלים, העברי המשפט, לוןא' מ 64
 .39' עמ. לעיל 83ש "ה, מובא במאמרו של חיים כהן. קלח, ם לובלין"ת מהר"שו 65

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%9C%D7%95%D7%94%D7%99%D7%9D
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. 66כי זו מייצגת את עיוות הדין של הצדק האנושי, זהים בגישתם בנוגע להוצאתו להורג של ישו

בספרי הבשורה . ארבעתם מספרים על חוסר הצדק שנעשה לישו במשפט המושחת, כמו כן

  .67נבל, סו למוצא להורג כקדוש מעונה ואילו למוציא להורג כפושעהתייח

הסב את " :אלימות נגדבדבריו החוזרים  עונש מוות ה נגדברור עמדה בברית החדשה מציגישו 

ברך את מקלליך ותתפלל למען , תעשה טוב למען שנאיך, תאהב את אוייביך", "68הלחי השניה

ושאלו אותו האם יש , אשר הביאו אותה בפני ישו, נואפתישנו סיפור על אישה . "69העושיך רע

  .70ישו אמר כי אם יש אדם שלא חטא מעולם הוא שיזרוק את האבן הראשונה, לסקול אותה

, סנט קלמנט, דוגמאל. הסופרים הנוצרים המוקדמים דיברו באופן גורף נגד עונש מוות

להיות ", כתבהאפיפיור הרביעי אשר הוביל את הכנסייה בשנים האחרונות של המאה הראשונה 

 .71"על פי החוק המוסרי של ישו האסור, הרשעתוצדקת לללא קשר , של אדם עד להוצאה להורג

המשטר עול הדיכוי של  הנוצרים היוו מיעוט נרדף תחת, הברית החדשה בתקופה של כתיבת

ראשו עריפת  ,צליבתו של ישו היו מבין הדוגמאות הבולטות .הוצאות להורגקורבנות של והרומי 

ות בוצע כדבר עונש מו, במהלך רוב אלפיים השנים האחרונות ,למרות זאת .72יוחנן המטבילשל 

המאה  .73 בתמיכה הגוברת של הכנסיה בעונש המוות שבשגרה מאות אלפי פעמים בעולם הנוצרי

 ,ובכך כדת הרשמית הרומית נצרותהחלה ההתבססות של ה, הרביעית והחמישית לספירה

התייחסות לעונש  בתקופה זו רואים. חייבה נקיטת עמדה הולמת לגבי מלחמות ועונש מוות

רבי ההשפעה בתקופה  תיאולוגיםה אחדשהיה , (981-899) ןאוגוסטיסנט  .המוות כבלתי מזיק

 תאת הריגתו של אדם קובע תסמכות האלוהית האוסר אותה"כתב כי  ,ברית החדשהה שלאחר

מאה השמינית והתשיעית ב ."74חוקעל פי  כאשר אלוהים מתיר להרוג , חריגים מסוימים

שבה הברית בין הכנסיה המערבית והכוחות הפרנקיים שאופיינו באלימות רבה חייבה , לספירה

עשרה עד השלוש עשרה בהן מאות האחת ב. 75תזוזה נוספת לתמיכה באלימות ובעונש המוות

סנט . יוסדה המונרכיה האפיפיורית ובו זמנית רבו תנועות של כופרים הביאה להקצנה נוספת

זה לשבח ... קהילה את הומזהם מסוכן  הואאם אדם "כתב כי  ,(7919-7999)תומס אקווינס 

עמוק יותר  ההכנסייה עצמ השקע, במשך מאות שנים. 76"שהוא יהרג כדי לשמור על טובת הכלל

 כאשר הוצאות להורג. אבקה להגן על עצמה מפני כפירהבמויותר לתוך תבנית של האלימות 

 .צוע לרשויות החילוניותיתוך כדי העברת הב, לכלי מרכזי במאבק זה כוהפ

ותוצאותיה הנוראות הביאו  מאות החמש עשרה עד השבע עשרה בהן מורשת האנקויזיציהב

                                                 
66 Beth A. Berkowitz, "Execution and Invetion", Oxford University Press 2006. Pp.185,186 
 731,733' עמ, שם 67
68 Matthew 5:38-39 
69 Luke 6:27-28 
70 John 8:3-11 
71 James J. Megivern, "The Death Penalty: An Historical and Theological Survey" (Mahwah, New Jersey, 

1997) Pp. 234, 478 
 919' עמ, שם 72
  7-7' עמ, שם 73
 89-99' עמ, שם 74
 99-93' עמ, שם 75
  779' עמ, שם 76



13 

שהפכו למחאה  מעו קולות בודדים נגד עונש המוותבתחילה נש. ורפורמה חברתיתלמחאה 

 על מנתמאות השמונה עשרה עד עשרים בהן תנועות דתיות וחילוניות הפעילו כוחות ב .77רחבה

להפסיק את המעורבות הרשמית של הכנסיה הקתולית באלימות והצליחו להביא לגינוי של 

 .78עונש המוות בכל אירופה בסוף המאה העשרים

בעוד , לעונש מוות יםמתנגד גלובליםה םהפרוטסטנטי זרמיםה רובו הכנסייה הקתולית ,יוםכ

הטיעון העיקרי  .תומכים בו שבסיסם בארצות הברית השמרנים שרוב הזרמים הפרוטסטנטים

הנצרות טוענת . 79(Redemption)טמון ברעיון הגאולה , בתיאולוגיה הנוצרית נגד עונש המוות

על , ישנו דגש רב. או לסטות ממנה והתועים חוטאים, שבני האדם חופשיים ללכת בדרכו של ישו

 לקבל את סליחתו של ישו, לשנות את התנהגותם, להביע חרטההחובה של החוטאים היכולת ו

החוטא מקבל גאולה , אמיתית "תשובה"לאחר  .והצורך לפיוס בין החוטא לנפגעים מחטאיו

, או ממורשע שמביע חרטה אמיתית, נטען כי עונש המוות מונע מהחוטא .להתחיל מחדש ויכול

המושג שלכל אחד יש את הפוטנציאל . ידי ישו-את ההזדמנות להתחלה חדשה כפי שהובטחה על

ותחיית בת ישו ימכיוון שהנוצרים מאמינים שצל, הינו מרכזי בנצרות, "חרטה"לשיקום או ל

לא מאמינים , אם אנחנו כנוצרים: "אמר Kruseבישופ גרמניה  ".גאולה" המתים הביאו לעולם

אז אנחנו מתכחשים לכוחה האמיתי של , ושתתאפשר לו התחלה חדשה, שאדם יכול להשתנות

 .80"הברית החדשה

 

 האסלאם .ג

כי , מבנה המשפט הפלילי האסלאמי אינו מאופיין בקודיפיקציה ברורה כנהוג בעולם המערבי

על . האמור בקוראן והמחוקק לא התערב ולא חוקק חוקים מודרנים לחוק הפליליאם בנוי על 

דבר הגורם לכך , בעתיד ובעולם הבא, ועוסק בעבר, החוק הפלילי האסלאמי איננו ברור, כן

של המשפט האסלאמי הוא  והגיונ. 81בניגוד לנהוג בעולם המערבי ,שענישה למפרע הינה מותרת

בשונה מההלכה . לאינטרסים של החברה בעדיפות שניה תפיסה דתית מוסרית המתייחסת

 מחולק לשלוש קטגוריותהמשפט הפלילי האסלאמי . היהודית ומהנהוג בעולם המערבי

שינוי ואיננה , הקטגוריה הראשונה שאיננה ניתנת לביטול. המופיעות בסדר מהכבד אל הקל

נותנת שיקול דעת מלא ועד לקטגוריה השלישית ה( הקאדי)=נתונה לשיקול דעתו של השופט 

היא החדוד  ןהראשונה שבה הקטגוריה. שבין קנס לעונש מוות בסולםלשופט לבחור את העונש 

יש לציין כי בשריעה האסלאמית המשפט הפלילי נתפס כעיקרה  .מפורש בקוראןה( גבולות= )

כחלק מן התודעה הדתית והמוסרית של המאמין וכמבחן יומיומי כעיקרי  ,של אמונה

 .אלא כבין אדם לאלוהיו, בין אדם לחברוהאסלאם אינו תופס את העבירות כ. 82האמונה

                                                 
 787-738' עמ, שם 77
 917-993' עמ, שם 78
79 "Religions and The Death Penalty", Amnesty International, Internet 

http://www.stopchildexecutions.com/legal&reports/Religions_and_the_Death_Penalty_(1).pdf 
 .שם 80
 777' עמ. 9119, המרכז הבינתחומי הרצליה" המשפט בעולם הערבי, בין הרצוי למצוי", גיא בכור 81
 .719' עמ, שם 82
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וזאת עקב קדושתו המיוחדת המקשה על  הקוראןהמשפט הפלילי האסלאמי מתבסס בעיקרו על 

 .שילובו עם המשפט הפלילי המודרני והערבי בכללו

ל החוקים אשר ציווה כל העובר ע"ל בני האדם האסורים עגבולות ההקוראן קבע את עיקרי 

 – קטגוריה זו מתייחסת רק לעבירות המנויות בקוראן .83"אלה הם בני עוולה –אלוהים 

הוצאת דיבה בטענת , (זנא)זנות : והן ואשר הענישה עליהן מצויינת במפורש (ההלכה)=בשריעה 

ציות -אי, (חראבה)שוד דרכים , (סרקה)גניבה , (מר'שרב אלח)שתיית אלכוהול , (ף'קד)זנות 

עבירת הזנות נחשבת לחמורה ביותר מבין , לדוגמא .84(רדה)כפירה , (י'בע)ומרד נגד השליט 

משמעותה כי , עבירה זו בשונה מהגדרתה בחוק העונשין הישראלי. העבירות המנויות בקוראן

העונש על העבירה הוא , קרי מחוץ לנישאין, לא על פי הדתשאם הגבר או האישה נשואים ושכבו 

אזרחית איראן הורשעה לפני כחמש שנים בקיום יחסי מין עם , לדוגמא. ה באבנים עד מוותרגימ

העונשים על עבירת חדוד נעים בין  .85ונידונה למוות בסקילה, שני גברים שרצחו את בעלה

ברוב המקרים העונש על כל עבירה מצוין . קטיעת גפיים ומאה מלקות, סקילה, צליבה

הנוגעת בעיקר בעבירת ( עין תחת עין)= היא הקצאץ או הקיסאס  ,הקטגוריה השניה .86בקוראן

הנקמה הפיזית  ,כלומר נפש תחת נפש, עקרונה הוא עין תחת עין. הרצח והפגיעה הפיזית בגוף

עבירת הרצח באסלאם היא דווקא בקטגורית . של משפחת הנרצח ברוצח או הנפגע בפוגע

כיוון שיש מרחב שיקול דעת למשפחת הקורבן או  87זאת בשל הוראה מפורשת בקוראן ,הקצאץ

בעוד שבחדוד לכאורה אין לאף אחד מן הצדדים או לשופט את הסמכות לקבוע את , לשופט

אוי ": בקטגוריית הקצאץ משפחת הקורבן או השופט רשאים לשנות את העונש. העונש

, תחת בין חוריןבין חורין , נכתב בספר כי מצווה עליכם לנקום את דם הנרצחים, המאמינים

על מקצת דמו של אחיו , ואולם אם מוחל גואל אדם לרוצח, והעבד תחת עבד ונקבה תחת נקבה

זוהי הקלה הניתנת לכם מעם , לשלם לו בתום לב( הרוצח)יסתפק בתביעה כדת וכדין ועל 

הקצאץ לא יופעל , באם משפחת הקורבן מסכימה לחנינת הרוצח, קרי .88"ריבונכם ואלה רחמיו

, (שיקול דעת)=היא התעזיר  הקטגוריה השלישית .כלומר פיצויים, נש יהיה כופר נפשוהעו

קטוגריה זו הינה שייורית הכוללת בתוכה את כל העבירות שאינן נכללות בשתי הקטגוריות 

העבירות הנכללות . 89שיקול הדעת הניתן לשופט הינו רחב ביותר, בקטגוריה זו .הראשונות

השופט מחויב . 'עבירות מחשבים וכו, ם יחסי מין בין בני אותו מיןקיו, בקטגוריה הן לדוגמא

 .90עד לקנסוהעונשים נעים מהוצאה להורג  .לאזן בין חירותו של הפרט לבין האינטרס הציבורי

בדין , בהם עונש המוות אינו דבר של מה בכך, ולעולם המערבי, בניגוד להלכה היהודית

                                                 
 89' עמ. תרגום מערבית אורי רובין. 997, הפרה: 9סורה , הקוראן 83
אלכסנדריה ( )יסודות המשפט בהשוואה ליסודות הפקה)אצול אלקאנון מקראנה באצול אלפקה , ואד'מחמד עבד אלג 84

 713' עמ. לעיל 37ש "ה, מובא במאמרו של גיא בכור. 31-39' עמ. 739( 7777
 -מובא ב ynet" הילדים זועקים לעזרה, האם תיסקל למוות, איראן"י כהן דוד 85

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3911301,00.html 
 713' עמ. לעיל 37ש "ה, מאמרו של גיא בכור 86
, בירות()בירההתפיסה הכללית של הע, המשפט הפלילי)רימה 'ריה אלעאמה ללג'אלנט, נאאי'אלקנון אלג, י'מצטפא אלעוג 87

7777 )793. 
 .98' עמ. 713, הפרה: 9סורה , הקוראן 88
 719-713' עמ. 7779הוצאת דביר , "מאנית'מלידתו עד תחילת האימפריה העות, האיסלאם", קלוד כאהן 89
 717' עמ. לעיל 37ש "ה, מאמרו של גיא בכור 90
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כלומר אין תנאים מחמירים לצורך , למעמד מיוחד האסלאמי הפלילי עונש המוות אינו זוכה

בהלכה היהודית ישנה דרישה לשני , לדוגמא)הרשעתו של עבריין בעבירות עליהן צפוי עונש זה 

אין כללי , אין זכות ערעור, במשפט הפלילי האסלאמי, כראיה לכך(. ועוד דיינים 98-עדים ו

מצב דברים זה נוגד את החוק והמשפט בעולם  .אין חובת הנמקה ואין חובת שקיפות, פרוצדורה

 .לחירות ולחיים הינן ערך עליון, לכבוד ,להליך משפט הוגן זכותו, בו זכויות האדם, המודרני

הזיקה הישירה של המשפט הפלילי , דומה שמעל לכל הרתיעה של המחוקק הערבי המודרני"

, מה תאולוגית מרתיעהעוצהאסלאם הקרין דרך החדוד . אל המוסר והדת [היא] האסלאמי

בחוגים אסלאמים , אך אם זאת ".91שהדרך הטובה ביותר להתמודד איתה היתה להותירה בצד

 .92מסויימים ישנה התקווה כי החדוד יחזור למשפט האסלאמי

 

 מטרות הענישה

 

 כללי .1

חוק העונשין קובע עונשי . בשיטת המשפט הנהוגה בארץ קביעת העונש מסורה בידי בית המשפט

ממנו יכול לסטות בית , נקבע גם עונש מינימום, מקסימום לעבירות ובמספר מועט של עבירות

החוק אינו מספק לשופט כל הנחיה , מלבד גבולות אלו .המשפט בהתקיים נסיבות מיוחדות

מסורה ( עד לעונש המרבי)ההחלטה איזה עונש לגזור ומה מידת העונש  .באשר לעונש הראוי

שבקביעת העונש על השופט לשקול ארבעה שיקולי , סכמה כלליתאולם ישנה ה .93לשופט

( הגנה על שלום הציבור)מניעה , (אישית או כללית)הרתעה , גמול: הענישה מרכזיים והם

או , ההכרעה בדבר סדר העדיפויות בין העקרונות השונים אינה קבועה בחקיקה, ושיקום

 .94ומסורה לשיקול דעתו של השופט, מוסדרת בפסיקה

 

 מודלי הענישה .2

השופטים מתחשבים בכל שיקולי  פיו-על, מעורבהמודל מודל הענישה הינו ה, במשפט הישראלי

אין הכרעה בדבר המשקל שיש לתת לכל אחד מהשיקולים וכל שופט  במודל המעורב .הענישה

: ישנם ארבעה שיקולי ענישה מרכזיים והם. 95צריך לאזן בכל מקרה בין השיקולים השונים

ההכרעה בדבר סדר . 96ושיקום( הגנה על שלום הציבור)מניעה , (אישית או כללית)תעה הר, גמול

ומסורה לשיקול , או מוסדרת בפסיקה, העדיפויות בין העקרונות השונים אינה קבועה בחקיקה

                                                 
 779' עמ, שם 91
בתעזיר תוך " סדר"עשה , זיתית נגד המשפט הפלילי האסלאמיבשל הקושי לצאת ח, המחוקק האסלאמי, בעולם המודרני 92

קצאץ ןתעזיר וקבע דרגות חומרה , אשר ביטל את החלוקה הקלאסית לחדוד, התאמה לתפיסות האסלאמיות הכלליות
' מע. לעיל 37ש "ה, וגם מאמרו של קלוד כאהן 779-778' עמ. לעיל 37ש "ה, מאמרו של גיא בכור' ר. הדומות למשפט המודרני

719-713 
 (ג"תשנ)י  מחקרי משפט, "היחס בין מטרות הענישה ושיקולי הענישה לשיקול הדעת של השופט בקביעת העונש"רות קנאי  93

 87' עמ. 87
 .9113 –ו "התשס( הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה( )79' תיקון מס)דברי ההסבר להצעת חוק העונשין  94
 .71( ד"תשנ)כד  משפטים" הדין בפסיקת בית המשפט העליון-הנחיות לקביעת גזר"קנאי  ותר 95
 .997( 9)ד לד"פ, י"מ' פלוני נ 979417פ "ע 96
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פשרה , 'משוקללת'הינו תוצאה , העונש אשר מוטל בסופו של דבר על הנאשם. דעתו של השופט

 .שיש להביאם בחשבוןשל השיקולים השונים 

 

 המודל התגמולי .א

מודל ענישה תגמולי פונה לעבר ולא . השיקולים המובאים בחשבון במודל כזה אינם תועלתניים

גישה הפי -העיקר על .התאמה בין חומרת העבירה לחומרת העונשישנה במודל זה . לעתיד

ישה בכלל היא ברור שכאשר המטרה של הענ, ואולם. 97תגמולית הוא במסר שיש חטא ועונשה

גם  ,בקביעת העונש, אם כי לא בהכרח בלעדי, שיקולים של גמול תופסים מקום מרכזי, תגמולית

דרישת המינימום של מודל ענישה כזה תהיה שהעונש . כאשר ההצדקה לענישה היא תועלתנית

 לו" המגיע"ולא יהא קל מזה , לעבריין בשל העבירה שעליה הורשע" המגיע"לא יעלה על העונש 

ניתן לראות מודל זה גם . 99בטא יחס הולם בין חומרת העבירה לחומרת העונשממודל ה .98בגינה

עיקרון זה המנוסח בתורה באופן הנראה כה , 100..."עין תחת עין שן תחת שן"...במשפט העברי 

מושת אך , קל ככל שיהיה, חברתי שבו כל עונש הוא משתלב בסדר. רק את הצדק אכזרי מבקש

מוסרית , ניתן לראות במודל זה את עניין הנקמה כתפיסה חברתית. 101שיפוטיורק בהליך 

מודל הענישה התגמולי הוא המודל המאפשר השגת מידה מרבית של אחידות ושוויון . ואנושית

הדרישה להתאמה בין חומרת העבירה לחומרת העונש נובעת מעקרונות כאשר  102בענישה

עונש המוות נתפס בדרך כלל  .103האדם וחירותו כבוד: יסוד-מחוק הנגזרים בסיסיים של צדק

 נובע אינו בתורה המוות עונשמנגד נאמר כי . 105"נפש תחת נפש" – 104כגמול הראוי לרוצח

 ('ה=) הכרם בעל יבוא'" בתלמוד שנאמר כמו, בלבד לאל מסור זה דבר שכן, וגמול נקם מרגשי

מטרת  .107אלא במצוות האל, אדם אסור לו להמית ,רק אלהים ממית .106"קוציו את ויכלה

קרי מטרתו היא , 109"עשיית חשבון עם העבר"הינה  108החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

ועל כן אין , שכן החוק מדבר על ענישה רטרואקטיבית על עבירות שבוצעו בעבר, גמול בלבד

למטרה זו נחקק , חקיקתושכן לא מאפשר ענישה על עבירות שבוצעו לאחר , מטרתו הרתעה

 (.הרחבה להלן' ר) 110החוק למניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם

                                                 
 .739( ג"תשנ)א  המשפט" גוזרים את הדין"השופט דב לוין  97
 .לעיל 78ש "ה ,רות קנאיוגם מאמרה של  .987( 2)ד מ"פ, י"מ' זגל נ 01468פ "ע 98
 .983( 9)ד לה"פ מדינת ישראל' פלוני נ 977437פ "ע 99

 .ג"א כ"שמות כ: מקרא 100
בין  -נלקח מאתר דעת לימודי יהדות ורוח 717' גיליון מס( ג"תשס) פרשת משפטים? "ממון -'עין תחת עין'"מיכאל ויגודה  101

 פילוסופיה למשפט
 .לעיל 78ש "הרות קנאי מאמרה של  102
 .991 (ו"תשנ)יג  מחקרי משפט" קביעת גזר הדיןהצעה לתיקון "רות קנאי  103
 793' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופ 'פרופמאמרו של  104
 .ד"כ-ג"כ, א"שמות כ: מקרא 105
 .8' עמ. לעיל 97ש "ה, מובא במאמרו של אביעד הכהן .ב"ע פג מציעא בבא 106
 99' עמ. לעיל 91ש "ה, ר הלל סומר"מאמרו של ד 107
 937ח "ס,  7791 –י "תש, בנאצים ובעוזריהםלעשיית דין החוק  108
, 39קתדרה , "הניצולים והשואה, היבט נוסף לשאלת הישראלים: החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם", חנה יבלונקה 109

 797' עמ. 789ז "טבת תשנ
 781ח "ס, 7791 –י "תש, החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם 110
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 המודל השיקומי .ב

להביא לשילובו לשנות את העבריין ובמודל ענישה שיקומי המטרה המרכזית של העונש היא 

תפקידו של השופט להטיל על הנאשם עונש או דרך טיפול שאינה . בחברה כאזרח שומר חוק

מקובל כי . 111בלמוטלגמילה של העבריין ממעשיו , לפי דעתו, שר מתאימים ביותרא, עונשית

 םמנסי במודל זה. מודל ענישה שיקומי מחייב מתן שיקול דעת רחב לשופט בקביעת העונש

לטפל בגורמי העבריינות ולהשיג בכך את שיקומו של , לבדוק מה גרם לעבריינות של הנדון

אין הכוונה לכך ששיקום הוא המטרה , כאמור .חוק לעשותו אזרח שומר: היינו, הנדון

אלא לכך שהשיקום מהווה שיקול מרכזי בקביעת העונש , וההצדקה של הענישה הפלילית

או לעונשי מינימום חובה , במודל ענישה שיקומי אין מקום לעונשי חובה. לעבריין המסוים

: כגון, רו בנסיבות מיוחדותאו לעבירות שנעב, רצח או תקיפת שוטר: כגון, סוימותת מלעבירו

אין בידו , כאשר השופט חייב להטיל עונש מסוים בגין העבירה. פריצה כאשר העבריין נושא נשק

הוראות כאלה בנויות לענישה לפי . להתאים את העונש לעבריין ולאפשרות החזרתו למוטב

ם בבחירה בין שיקולי שיקום הם שיקולים חשובי. בעוד שהשיקום סובב סביב העבריין, עבירות

ת יש ידוהיה על פי ההלכה .112(שירות לתועלת הציבור, מבחן, קנס)עונשים שונים שאינם מאסר 

מה הוא נקרא חנון אף אתה " רעה ויחייהשישוב מדרכו המנת להשקיע בשיקומו של העבריין על 

העבריין לשקם את  מוטב הסנהדריןפי -על .."היה חנון מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום

המציל " ,114"סנהדרין ההורגת אחת לשבוע נקראת חובלנית": 113מאשר לצוות עליו עונש מוות

המשפט בגזרו -שכן בית, בעונש מוות אין מקום כלל לשיקול השיקומי. 115"ישראלבנפש אחת 

, כמו כן .קובע כי אין המורשע ראוי אף להזדמנות זו וכי אין לו מקום עוד בחברה, עונש מוות

מוות סיכויי הצלחת השיקום קטנים וזאת משום שהאלטרנטיבה איננה שחרור כי אם בעונש ה

 . 116מאסר עולם

 

 המודל המניעתי .ג

הרחקת העבריין המסוכן מן ושיקולים של הגנה על שלום הציבור עניינו בענישה מניעתי מודל 

הטלת עונש מאסר וקביעת אורכו נקבעים זה במודל  .הם שיקולים נכבדים בענישהש, החברה

הפסיקה . 117שהעבריין מסכן את החברה -וליתר דיוק לפי הניבוי של הסיכון  -לפי הסיכון 

להגן על בראש ובראשונה  מרבה לדבר על כך שתפקידו של בית המשפט בקביעת העונש הוא

ים האישיים טבעי הוא כי משקלם של השיקול, כאשר העבירה חמורה בנסיבותיה" .118הציבור

                                                 
 .לעיל 78ש "ה ,רות קנאימאמרה של  111
 .לעיל 718ש "ה, מאמרה של רות קנאי 112
בראשות , 7771 –ח "תשנ, ירושלים)דין וחשבון הועדה לבחינת דרכי ההבנייה של שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין  112

 .(שופט בית המשפט העליון אליעזר גולדברג
 937,939' עמ. ט"תשכ, 937כה הפרקליט " גישת היהדות לעבריין ושיקומו"ר יצחק קיסטר "ד 113
 .אחת לשבעים שנה, רבי אליעזר בן עזריה אומר. אחת לשבע שנים, לפי הפירושים. 'י', משנה מכות א 114
 931' עמ. לעיל 778ש "ה, ר יצחק קיסטר"מאמרו של ד 115
 731' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופ 'פרופמאמרו של  116
 .לעיל 78ש "ה, רות קנאימאמרה של  117
 .לעיל 79ש "ה, קנאי ותרמאמרה של  118
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 ,שיקולים אלה תופסים מקום גם בגישה תגמולית ".119פוחת לעומת השיקולים הציבוריים

, עבודות שירות לתועלת הציבור, כגון יכולים לשמש לקביעת העונש בגבולות העונש התגמוליו

עונש המוות מבטא את הדרך האולטימטיבית למניעת ביצוע עבירות   .120קנס ופיצוי לקורבן

גזירת עונש מוות על עבירות מסויימות יעביר את המסר כי באיזון . ידי אותו העבריין-בעתיד על

האינטרס הציבורי עולה על האינטרס , האינטרסים בין בטחון הציבור לקדושת חייו של העבריין

על קדושת חייו , האדם שבהסתברות מסויימת עתיד להיפגע האישי והמשפט יעדיף את חייו של

אין בכוחו , שכן .ידי ההוצאה להורג-על –עומדת להיפגע  711%של העבריין שבהסתברות של 

מה גם שעבריין , של מאסר עולם למנוע מעבריין לשוב ולבצע את אותן עבירות בכתלי הכלא

כי אין לו מה להפסיד וההרתעה איננה עוד  הסכנה כי ישוב לסורו גדלה, שנגזר עליו מאסר עולם

 ".122השכם להרגו, הקם להורגך" .121גורם משפיע

 

 המודל ההרתעתי .ד

הרתעה . ואישית כללית קרי, כפולהמודל ענישה הרתעתי מבוססת על שיקולים של הרתעה 

 יראובבחינת למען , הרתעתם של עבריינים פוטנציאליים אחריםענישה שמטרתה דהיינו , כללית

במובנה הרחב כוללת הרתעה כללית לא רק השפעה על הציבור כדי שיימנע מעבירות . ויראו

 ההרתעה הכללית .123לאלא גם חינוך והקניית הרגלים של שמירת חוק לכו, מפחד העונש

אלא גם לעצם , את אחד הצידוקים התועלתניים המרכזיים לא רק להחמרה בענישה מתתוא

, לעומתה .124ובכך לרווחתה הכללית של החברה, הציבור הוא תורם להגברת שלום. הענישה

דומה  אישית הרתעה, היא ההשפעה המרתיעה שיש לעונש על העבריין הנענש אישיתהרתעה 

המבטא את הסלידה , קשר רב בין השיקול התגמולי ישנו, כמו כן. ולמניעהבמידה רבה לשיקום 

, גדלה גם הסלידה, העבירה עולהככל שחומרת . ובין הצורך בהרתעה, הנפש של החברה-ושאט

 ,הדוגמה הברורה ביותר היא מאסר על תנאי .125וגם הדרישה להרתיע מפני עבירות דומות

עונש מוות דרוש  .התנאי ופתתקמהלך העונש בא להרתיע את הנאשם מלעבור עבירות נוספות ב

שהעונש  שהציבור יירתע מלעבור אותה עבירה צריךעל מנת . ידי המחוקק-כי יקבע מראש על

צפויים עונשים אילו ההנחה היא שכאשר הציבור יודע  .יהיה ידוע מראש לעבריין ולציבור כולו

שיש להימנע , ניטעת בו ההכרה שמעשים מסוימים הם בגדר עבירות חמורות, עבירותהעל 

לא יוכל לשוב , שכן אדם שנגזר עליו גזר דין מוות, עונש מוות עניינו בהרתעת הרבים .126מהן

וכן עונש  ההנחה היא כי ככל שהעונש חמור יותר כך ההרתעה יעילה יותר. 127ולבצע עבירות

                                                 
הבניית שיקול הדעת : תיקון)על הצעת חוק העונשין ? מי מעוניין במאסרים מרובים וממושכים יותר" רו'בועז סנג 'פרופ 119

 .991' עמ, 9113מרס ', ה עלי משפט, "9119-ה"תשס, (השיפוטי בענישה
 .978( ג"תשס, עורך-ברק' א, כרך ב)ספר שמגר " עונשים בחומרה בינונית"קנאי ' ר 120
 739' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופמאמרו של  121
 מסכת סנהדרין עב א 122
 .לעיל 78ש "ה ,קנאי ותרמאמרה של  123
 779' עמ. ב"תשנ, 731יז עיוני משפט  "הטלת העונש המירבי על עבירות שוד"חיים גנז  124
 .לעיל 78ש "ה ,קנאי ותרמאמרה של  125
 .שם 126
 793' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופמאמרו של  127
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וחריג ביחס לעונשים אחרים בחוק  בשל היותו קיצוני, מוות שהוא העונש החמור ביותר

מטרתו להרתיע את הרבים על , כלומר .עה עמוקה מאותן עבירותיוצר בחברה רתי, הישראלי

ידי הדגשת הערך העליון -דרך ההטמעה וחיזוק ערכים חברתיים עליהם מבקשים להגן וזאת על

 .128של חיי האדם וכי פגיעה חמורה בו תוביל תגובה באמצעי הקיצוני של עונש מוות

 

 עונש מוות במשפט הישראלי

 

 כללי .1

מוסכם  ,אולם. 129ש העליון באשר לענישה הפלילית הן דלות מאוד"ביהמההנחיות בפסיקת 

הרחבה ' ר)מניעה ושיקום , הרתעה, בפסיקה כי ארבעת שיקולי הענישה המרכזיים הינם גמול

קובעים עונש מוות כברירה בינו לבין מאסר עולם , החוקים הקובעים את עונש המוות. (לעיל

 נפסק כי אייכמן בפסק דין בעניין. ם עונש מקסימוםולא קובעים עונש זה כעונש חובה כי א

חל  מרבי עונש הוא בדין שנקבע העונש כי הקובע 130(ענישה דרכי)העונשין  דיני לתיקון החוק

 .131המיתה שבחוק עשיית דין בנאצים ובעוזריהם עונש על רטרואקטיבית גם

ף לאת עונש המוות שכן פרט לאדו ("Abolitionist de facto") מדינת ישראל מבטלת למעשה

 .132לא בוצע בה בפועל עונש זה, אייכמן

 

 החוק הישראלי .2

 כללי .א

, הקודקס הפלילי המרכזי של מדינת ישראל, מרבית העבירות הפליליות הקבועות בחוק העונשין

את עונש המוות ירשנו  .133עודן כמעט זהות לירושה שקיבלנו מן המנדט הבריטי על ארץ ישראל

פורסמה הצעת חוק מטעם  ,כשנה לאחר קום המדינה, 7797בשנת  אולם, הבריטימהמנדט 

 הצעת החוק הציעה לבטל את עונש המוות על עבירות הרצח, 134הממשלה לביטול עונש המוות

כמן  .(הצעת החוקל (ב)-ו( א)9' סע) והחלפת עונש המוות במאסר עולם, וכן עבירות שאינן רצח

יראו אותו  נגזר עליו גזר דין מוות בטרם נכנס החוק לתוקפוכי כל אדם ש הצעה זו קבעה, כן

הצעת החוק הסדירה את נושא עונש המוות , בנוסף (.להצעת החוק( ג)9' סע)כנידון למאסר עולם 

וכי ( להצעת החוק( א)8' סע)בקביעתה כי חוק זה לא יחול על עבירות הבגידה , בעבירות הבגידה

בשנת  .(להצעת החוק( ב)8' סע) יומת בירייה, יו עונש מוותמי שיורשע בעבירת הבגידה ויוטל על

                                                 
 793, 731-737' עמ. שם 128
 .לעיל 79ש "ה, מאמרה של רות קנאי 129
 7799 -ד "תשי, (ענישה דרכי)העונשין  דיני לתיקון החוק 130
מובא   7198 'עמ. 737, 7737-ב"תשכ, ז"כרך כ, ס מחוזיים"פי, אדולף אייכמן 'לממשלה נ המשפטי היועץ 91437פ "ת 131
 http://www.justice.gov.il/MOJHeb/ReshimatEichman/Guyde.htmתר של משרד המשפטים בא
 91' עמ. לעיל 91ש "ה, ר הלל סומר"מאמרו של ד 132
 .993( ם"תש)חיבור לשם קבלת תואר דוקטור " עיקרי מבנה וארגון של העבירות הספציפיות"קרמינצר ' מ 133
  797' עמ 79ח "הצ, 7797 –ט "תש, הצעת חוק לביטול עונש המוות 134
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המבטל את עונש המוות  ,בחוק העונשיןש ,135נכנס לתוקף החוק לביטול עונש המוות 7799

ומשנה רטרואקטיבית את עונשי המוות שנקבעו עד למועד שנכנס  (לחוק 7' סע) בעבירות הרצח

ניתן לראות כי נוסח הצעת החוק ונוסח החוק  .(לחוק 8' סע) לעונשי מאסר עולם, החוק לתוקף

הצעת החוק מבטלת את עונש המוות באופן גורף להוציא בעבירות הבגידה ואילו . שונים זה מזה

מרבית הסיבה לכך נבעה מההתנגדות של  .החוק מבטל את עונש המוות בעבירת הרצח בלבד

, ידי שר המשפטים דאז-עלשמונתה  הוועדהחברי הכנסת לביטול מוחלט של עונש המוות ושל 

  .136לדון בנושא, רוזן

. בספר החוקים הישראלי נותרו מספר עבירות של רצח שהעונש הקבוע בהן הוא עונש המוות

שבחוק בשעת מלחמה כי אם עבירות הבגידה " רגיל"מהסוג העבירות אלה אינן עבירות רצח 

פי החוק לעשיית דין בנאצים -עבירות על ,עבירות לפי החוק למניעת השמדת עם, העונשין

והעבירות המנויות תקנות ההגנה לשעת  137ועבירות לפי חוק השיפוט הצבאי ועוזריהם

 .138חירום

 

 7711 -ז "חוק העונשין התשל – עבירת הבגידה .ב

את  מונים העונשין הסעיפים לחוק .139לחוק העונשין' זפרק ל' סימן בעבירות הבגידה מנויות ב

כל אדם אשר עושה מעשה שיש בו כדי : עבירות הבגידה עליהן יש עונש מיתה או מאסר עולם

 73סעיף ) לגרום למלחמה, (לחוק העונשין 71סעיף ) בשלמותה או לפגוע בריבונותה של המדינה

וכן עבירות פחותות בחומרתן ( לחוק העונשין 77סעיף ) סיוע לאויב במלחמה, (לחוק העונשין

מי ששירת  :(לחוק העונשין 711-718סעיפים ) שנים 79-שנים ל 8עונש מאסר הנע בין עליהן יש 

הפיץ תעמולה , סייע לשבויי מלחמה, כאשר חייב אמונים למדינה, בכוחות מזויינים של האויב

עונש המוות הקבוע  .ביצע עבירת בגידה, או תעמולה שיש בה לפגוע בבטחון המדינה, תבוסתנית

. איננו מהווה עונש חובה כי אם עונש חלופי לעונש מאסר עולם, וק העונשיןלח 71-77בסעיפים 

תקופה שבה מתנהלות פעולות איבה של ישראל או "מגביל את קביעת עונש המוות ל 73סעיף 

ידי היועץ המשפטי -דורש כי כתב אישום בגין עבירות אלה יוגש על 798וכן סעיף " נגדה

ן בגידה בשעת מלחמה מקובל גם בקרב חלק ממתנגדיו עונש מיתה בגי .לממשלה או באישורו

וכי יש לשמר " התנקשות בדם האומה כולה"שכן רואים בעבירות הבגידה כ, 140של עונש המוות

 .141על מנת שיהווה מכשיר בידי בית המשפט להגנת המדינה ובטחונה, את עונש המוות בחוק

 

 7791 -י "תש, החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם .ג

חוק זה קובע גם  .לעשיית דין בנאצים ובעוזריהםחוק נוסף בו קבוע עונש מוות הינו החוק 

                                                 
 19ח "ס, 7799 -ד"תשי, (ביטול עונש מוות על רצח)חוק לתיקון דיני עונשין  135
 737' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופמאמרו של  136
 737ח "ס, 7799 –ו "תשט, חוק השיפוט הצבאי 137

 
 7799 -( שעת חירום)תקנות ההגנה 138
 "(חוק העונשין" –להלן ) 7711 –ז "התשל, חוק העונשין 139
 739' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופמאמרו של  140
 .רוזן, דבריו של שר המשפטים דאז, 9189( י"תש) 3כ "ד 141
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ניתן להביא עבריינים לדין על עבירות , לפי חוק זה .שנים על העבירות השונות 71-ו 1מאסר של 

כמו . (לחוק זה 7סעיף )בתקופת השלטון הנאצי , בארץ עויינת, שנעברו מחוץ לגבולות המדינה

בטרם חוקק , השואה וק קובע תחולה רטרואקטיבית על פשעים שבוצעו בתקופתחה, כן

סחיטה , מסירת בני אדם לידי הנאצים, פשעים נגד האנושות שלעבירות החוק כולל . 142החוק

 "ארגון עוין"חברות ב, תיר אותואו מן האדם המס, מאדם מוסתר ומבוקש על ידי הנאצים

החוק מבחין בין פושעי מלחמה שמעשיהם נעשו . 'וכד משתפי פעולה בארגונים נאציים וארגונים

, לבין פושעים אחרים, לאומי-והם יוענשו מתוקף החוק הבין, בתקופת מלחמת העולם השנייה

על פי החוק , ויישפטו מתוקף צו מוסרי, בניצול יושבי מחנות וברדיפות, המואשמים בהתעללות

 .143לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם

 

 7797 -י "תש, השמדת עם ו וענישתו של הפשעהחוק למניעת .ד

החוק בדבר מניעתו וענישתו של הפשע . 144ידמטרת חוק זה הינו הרתעה שכן פונה אל העת

שקיבלה עצרת " 145אמנה בדבר מניעתו וענישתו של הפשע השמדת עם"השמדת עם מבוסס על ה

מה שהוביל להכזרת האמנה היתה מלחמת העולם . 7793בדצמבר  7האומות המאוחדות ביום 

ים בחוק כעבירות רוב המעשים הקבוע. 146"על לא עוול בכפם"בה נרצחו מיליוני אנשים , השניה

והכוונה להשמיד קבוצה שלמה או , 147נכנסים ממילא לגדרן של העבירות הפליליות הרגילות

חלק ממנה באשר היא קבוצה מסוימת היא אשר הופכת את המעשים לפשעים מיוחדים לפי 

 .148החוק הבינלאומי

 

 7799 -ו "תשט, חוק השיפוט הצבאי .ה

 98סעיף . סמכותו עונש מוות בגבולותרשאי בית דין צבאי להטיל , לחוק זה( 1)97 לפי סעיף

תקופת בבתנאי שהעבירות נעברו , קובע שמונה עבירות שדינן מוות, לחוק השיפוט הצבאי

רוב המעשים הם מעשי בגידה ובכך דומים מאוד לעבירות . (לחוק זה( 3)98סעיף ) לחימה

 .בית דין מיוחד לצורך הדיון בעבירות המיתהקובע , לחוק 771סעיף . 149הבגידה שבחוק העונשין

קובע כי אדם העומד לדין בגין עבירה שדינה עונש מוות יראוהו כמי שכפר , לחוק זה 899סעיף 

גם אם , לחוק זה קובע ערעור אוטומטי בפסקי דין בהם נגזר עונש מוות 998סעיף  .באשמה

נש מוות שהוטל לפי חוק זה יבוצע לחוק זה קובע כי עו( א)978סעיף  .הנידון לא הגיש ערעור

 .בירייה

 

                                                 
 797' עמ. לעיל 717ש "ה, מאמרה של חנה יבלונקה 142
 799' עמ, שם 143
 739' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופמאמרו של  144
 .7793, האומות המאוחדות, של הפשע השמדת עםאמנה בדבר מניעתו וענישתו  145
 .879-ו 878' עמ. דברי שר המשפטים דאז רוזן' ר, 878( י"תש) 1כ "ד 146
 738' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופמאמרו של  147
 873' אשר עמ-ודבריו של חיים בן 879' עמ. דברי שר המשפטים דאז רוזן' ר, 878( י"תש) 1כ "ד 148
 97' עמ. לעיל 91ש "ה, הלל סומר ר"מאמרו של ד 149

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%90%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A9%D7%A2%D7%99%D7%9D_%D7%A0%D7%92%D7%93_%D7%94%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%95%D7%AA
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A9%D7%AA%D7%A3_%D7%A4%D7%A2%D7%95%D7%9C%D7%94
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 7799, (שעת חירום)ההגנה תקנות  .ו

ירי בכלי ירייה על ( א: )ומגדירה ארבע קבוצות מעשים שזה עונשם, כוללת עונש מוות, 93תקנה 

, פצצה תנחהאו  זריקת( ב)אדם -או מקום שעשויים להימצא בו בני, אדם-קבוצה של בני, אדם

( ג. )ר מתוך כוונה לגרום מוות או חבלה לכל אדם או נזק לכל רכושיד או חפץ מבעי-רימון

היתר שהוענקה -יד או חפץ נפיץ או מבעיר ללא תעודת-רימון, פצצה, תחמושת, יריה-כלי תאישנ

-או בדרך אחרת מאשר בהתאם לדבריה ולתנאיה של אותה תעודת, בידי מפקד צבאי או מטעמו

בזמן היותם , שחבר אחד או יותר מהם עברו, אדם-קבוצה או חבר של בניבחבר ( ד) היתר

קובעת כי ההוצאה  99תקנה . או עוברים עבירה על התקנות האלה, חברים לקבוצה או לחבר

תקנות אלה הן סעיפי החוק העיקריים על פיהם נשפטים מחבלים . ידי תלייה-להורג תבוצע על

, לצו בדבר הוראות ביטחון 7כמו כן מתבססים המשפטים על סעיף . בשטחי יהודה ושומרון

הצו מטיל מגבלות פרוצדורליות על האפשרות להטיל . הדן בגרימת מוות בכוונה, 7711 -ל"תש

החלטה פה אחד , נדרש כי הרכב בית הדין יכלול שני קצינים עם הכשרה משפטית: עונש מוות

 .150חל הליך ערעור אוטומטי, כמו כן. ועוד

 

 9117 - ע"התש, (מוות לרוצח ילדיםעונש  –תיקון )העונשין הצעת חוק  .ז

אריה , משה מטלון, חברי הכנסת כרמל שאמההונחה על שולחן הכנסת הצעתם של , 9117בשת 

( ג)חברי הכנסת מבקשים להוסיף סעיף קטן  .לחוק העונשין 811סעיף לתיקון  ביבי ואריה אלדד

מלאו לו שלוש עשרה ברצח אדם שטרם ( 9()א)מי שהורשע לפי סעיף קטן  (ג)811": כדלקמן

מציעים חברי הכנסת תיקון לחוק , כמו כן ."מיתה או מאסר עולם ועונש זה בלבד –דינו , שנים

אסיר : "'ב81יתווסף סעיף ' א81פיו לאחר סעיף -על, 9117 – א"התשס, שחרור על תנאי ממאסר

לו המליצה כאי 97יראו לעניין סעיף , לחוק העונשין( ג)811עולם שהורשע בעבירה לפי סעיף 

כאילו המליצה שלא להפעיל את  81ולעניין סעיף , הועדה שלא לקצוב את עונשו של האסיר

לא יחולו לעניין ( ג)97הוראות סעיף ; נשיא המדינה: יסוד -לחוק( ב)77סמכות הנשיא לפי סעיף 

במקרי , בתיקון זה מציעים כי הנשיא לא ידרש לקצוב את עונשו של הנידון למאסר עולם ".זה

 .רצח של ילד וכן כי עונשו יהיה מאסר עולם ללא חנינה

 

 ההלכה הישראלית .3

י בית דין שדה לאחר יד-לחודש לאחר קום המדינה נידון המהנדס מאיר טוביאנסקי למוות ע

מאוחר יותר . הוא הוצא מיד להורג בלי שניתן לו לערער על פסק הדין. אשם בריגול שנמצא

בוצעה הוצאה , בנוסף להוצאה להורג זאת .151הוכרה כטעותהוצאה להורג זו ו הוכחה חפותו

 במשפטהמדובר . דינת ישראל מקום המדינה ועד היוםהיסטוריה של מכל הבלהורג אחת בלבד 

בשם  כלפי פושע נאצי, החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהםהופעל לראשונה  וב, 152אייכמן

                                                 
 97' עמ, שם 150
 38' עמ. שם 151
פ "ע, והערעור בעליון. 737, 7737-ב"תשכ, ז"כרך כ, ס מחוזיים"פי, אדולף אייכמן 'היועץ המשפטי לממשלה נ 91437פ "ת 152

 (7739) 9188ד טז "פ, לממשלה המשפטי היועץ 'נ אייכמן 883437
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, פשעים כלפי האנושות, העם היהודישהועמד לדין בגין עבירות שביצע כלפי אדולף אייכמן 

בשנות לפי חוק זה נערכו  .153(וגסטפו,  SS  ,SDבארגונים )פשעי מלחמה וחברות בארגון עוין 

 פעולה שיתוף באשמת, רוב המשפטים היו כנגד יהודים, כארבעים משפטיםהחמישים והשישים 

פי -על, באנייק .154ומשפט הנוצרי הסלובקי באנייק, משפט אייכמן: למעט שנים, עם הנאצים

המקרה היחיד שבו נגזר  .כ היה אחראי למשלוח ארבע מאות אלף יהודים לרצח"נתוני השב

עונש מוות על יהודי היה במשפטו של יחזקאל אינגסטר שהיה קאפו במחנות הכפייה קרדיץ 

בהמלצת השופטים פנה אינגסטר לנשיא בבקשה להמתיק את גזר הדין ואכן , אולם .ופאולבריק

 .155וזמן קצר לאחר מכן נפטרלשנתיים מאסר הומתק עונשו , תו חולה אנוש וקטוע רגלבהיו

, מאה ואחד עשר עדים, משפט אייכמן היה המשפט המסוקר ביותר בתולדות מדינת ישראל

לא הכירו כלל את , הרבה עדים .עלו בזה אחר זה וסיפרו את סיפורם, תשעים מהם ניצולי שואה

את שהתרחש באותה התקופה במדינות , סיפור השואה ועדותם היתה לשם סיפורו של, אייכמן

התייחס בית המשפט , בערעור על פסק דינו .156וכלל ללא קשר למעשיו של אייכמן עצמו השונות

חומרתו את ואמר כי עונש המוות במקרה זה לא מהווה גמול הולם ב, למודל הענישה הגמולי

 .157מעשיו של אייכמן בהם הורשע

איוון " - 158והן איוון דמיאניוק'גמשפט נוסף לפי החוק לעשיית דין בנאצים היה משפטו של 

( 7()א)7 סעיף) היהודי העם כלפי פשע בעבירות שלהורשע בבית המשפט המחוזי ש ,"האיום

 מלחמה פשע ,(לחוק( 9()א)7 סעיף) האנושות כלפי פשע ,ובעוזריהם בנאצים דין לעשיית לחוק

 לחוק 811 סעיף עם ביחד, לחוק( ו)9 סעיף) נרדפים אדם בני כלפי ופשעים( לחוק( 8()א)7 סעיף)

 הכירסום בשל המשפט העליון ביתערעור בזוכה בדמיאניוק  .ונגזר עליו עונש מוות (.העונשין

 . 159"איוון האיום"בראיות המזהות את דמיאניוק כ

מעולם לא בוצע  םלוא, 7737עד לשנת על שמונה נאשמים עונש מוות גזר  צבאיהמשפט הבית 

ישנם . תנה חנינהיבערעור ובחלק נ יןדהומתק גזר הבחלק מן המקרים . עונש מוות בפועל

 דיי-לבערכאה הראשונה ע הוא ניתןו מקרים בהם התביעה הצבאית לא דרשה עונש זה

 . 160םהשופטים מיוזמת

 

 

 

 

                                                 
רשות הזכרון  -יד ושם ( גוטמן ישראל) האנציקלופדיה של השואה" נוסייד'ג, השמדת עם" מריון מושקר וישראל גוטמן 153

 (7771) ספרית פועלים לשואה ולגבורה
 793' עמ. לעיל 717ש "ה, מאמרה של חנה יבלונקה 154
ים החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם ויחסה של החברה הישראלית בשנות החמיש"וגם יחיעם ויץ  793' עמ, שם 155

 799' עמ. 739, ז"טבת תשנ, 39קתדרה " לשואה וניצוליה
 793' עמ. לעיל 717ש "ה, מאמרה של חנה יבלונקה 156
 9711' עמ(. 7739) 9188ד טז "פ, לממשלה המשפטי היועץ 'נ אייכמן 883437פ "ע 157
 (7733) 7( 8)ח "מ תשמ"פ, מדינת ישראל' דמיאניוק נ( והן'ג) איוון( ם-מחוזי י) 818433פ "ת 158
 313-311' עמ. 997( 9) מז ישראל מדינת' נ דמיאניוק( והן'ג) איוון 4891  33 עפ 159
 38' עמ. לעיל 91ש "ה, ר הלל סומר"מאמרו של ד 160
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 בעד ונגד םשיקולי –עונש מוות 

 

 כללי .1

הפרט חייב בכיבוד . מגדיר איסורים על הפרט שבצידם עונש או איום על עונש, המשפט הפלילי

יש הצורך , על מנת לשלול חירותו של אדם. נשללת חירותו, ואילו מפר אותם, איסורים אלה

. כוח המדינה צריך להיות מוגבל ומוצדק בהצדקות חמורות במיוחד. בהצדקה מפורשת

נזק שכזה הוא היחיד , ההצדקה היחידה המותרת והמקובלת היא נזק שגורם פרט לזולתו

 .שמצדיק התערבות של המדינה

על , העונש של הפרקטיקה ואת את האיום צריכה החברה כי נוהי העונש של הליברלי הצידוק

 אחת השאלות המרכזיות בכל .161אחרת בדרך להשיגן נית לא אותו, חברתי סדרמנת להשיג 

המשפט  .שיטת משפט היא איזו סנקציה להטיל על מי שהפר את הנורמות המחייבות בחברה

  .162את האחראי לביצוע עבירה -ידי מאסר או עונש מוות -על נועד להעניש ,הפלילי

 

 שיקולים נורמטיביים .2

נורמות מכילים החוקים  .אכיפת נורמות הינה אחת המטרות העיקריות של מערכת משפטית

בעד ונגד עונש המוות מתחלקים  הנורמטיביים השיקולים .163סנקציות לאכיפתן -ולצידןכלליות 

 .תועלתיים ומוסריים, לשיקולים תגמוליים

, פי כללי הצדק-על. 164כל עונש בבסיסו הוא גמולי ולא רק עונש המוות, פי השיקול התגמולי-על

להרגשת צדק ועל כן  שכן במקרה זה אין תחליף משפטי שיביא, חייב למות, מי שביצע רצח

, שכן .ידי ההוצאה להורג השיפוטית-הדרך היחידה ליצור שיוויון בין העבירה לעונש היא על

נפש ", עונש המוות הינו הגמול הראוי לרוצח. 165עדיף שאדם אחד ימות מאשר שעם כולו יגווע

הינו הגמול עונש זה , אך .166וצודק מגיע, מהפרופורציוני פחות יהיה אחר עונש כל, "תחת נפש

תועלתיים  לעיתים משיקולים, אולם. 167הצודק לעבירת הרצח בלבד ולא לעבירות אחרות

גמול נחשב על ידי  .168מהעונש הגמולי לעתים להפחית צריך אף ואולי ניתן אחרים ומשיקולים

מפרים את עקרון , וכי המתנגדים לעונש המוות עונש מוות ת לביצוערבים כסיבה מקובל

אחרת הוא איננו , יש לקיים יחס הולם בין חומרת העבירה לחומרת העונשלפיו , ההלימות

בחומרה התואמת את האשמה שלהם והנזק שהם , שכן ברור כי עבריינים ראויים לעונש .צודק

                                                 
161 Punishment, SEP (Stanford Encyclopedia of Philosophy) (2010) internet, 

http://plato.stanford.edu/entries/punishment/#Oth 
 998, 993' עמ. 7777 – וקטוברא, 998( 8)טז משפט  יוניע" עונשיות-נקציות אזרחיותס"קנת מן ' פרופ 162
 999' עמ, שם 163
164 Hugo Adam Bedau, "The Case Against The Death Penalty" ,Internet,  http://ethics.acusd.edu/Bedeau.html, 

07-02-1998 (Professor of Philosophy at Tufts University) 
165 Kant, Immanuel. "The Retributive Theory of Punishment." Contemporary Moral Problems. 3rd ed. James 

E. White.  St. Paul: West Publishing, 1991. Pp. 144, 145 
 793' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופמאמרו של  166
 .לעיל 739ש "ה,  Hugo Adam Bedauמאמרו של 167
 791' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופמאמרו של  168
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 .169גרמו לחפים מפשע

, יש הרואים בעונש המוות כנקם, כמו כן. הוצאה להורג איננה הומנית, פי השיקול המוסרי-על

חברתית  תועלת אולם ישנה .ואין לה מקום במדינה מתקדמת ,נה לא מוסריתוכי הנקמה הי

ניתן  .170נפגעים החשיםשל  פרטיתאת הנקמה ה לרסןשכן יכול  החוק ידי-על המכוונת בנקמה

על מנת להעביר מסר , כי ניתן להרוג את הרוצח, כי עונש המוות שולח מסר שגוי לציבור, לטעון

טיעון מוסרי נוסף כנגגד עונש המוות הוא כי משפחתו של המוצא  .לציבור כי רצח הוא אסור

טיעון  .להשיב את חייו של הנרצח, להורג תסבול וכי אין בכוחה של הוצאתו להורג של הרוצח

נחוס על חייהם , בעד עונש המוות הוא כי אם בהוצאתם להורג של העבריינים שהורשעו ברצח

א מוצדק גם אם יש אפשרות ואפילו וודאות כי עונש עונש המוות יה, פוטנציאליםשל קורבנות 

שכן חייהם של הקורבנות הפוטנציליים שווים יותר מאשר , המוות לא יהווה הרתעה לאחרים

 .172מנגד הדמוקרטיה מבוססת על הרעיון שכל בני האדם שווים. 171חייהם של המורשעים ברצח

 ותההצדק, על כן .מתבססת על הראיה לעתיד ההצדקה לענישה, פי השיקול התועלתי-על

ידי הוצאה להורג של -על .והמניעה מתן עונש המוות היא ההרתעהפי שיקול זה לת לוהעיקרי

אנו מוציאים מהחברה את הפושעים הגרועים ביותר לצמיתות ובכך יוצרים חברה , הרוצחים

וגם המחקרים מצביעים  בנוגע ליכולת ההרתעה של עונש המוות הדעות חלוקות .בטוחה יותר

 The Murderשיעור הרצח עלה מחקיקת החוק , ניתן לראות כי באנגליה .על שוני בין המדינות

Act (הרחבה להלן' ר) , ועליה זו  7739היתה עליה נוספת לאחר ההשעיה של עונש המוות בשנת

ניתן , מנגד(. 1נספח ' ר)שאז שיעור הרצח החל לרדת  9113שנת ד לנמשכת לאורך השנים ע

הנתונים מראים כי במדינות בהן אין עונש שכן , עונש המוות לא מגדיל את ההרתעהלראות כי 

יש הטוענים כי , אולם (.9נספח ' ר)מוות יש פחות מקרי רצח מאשר במדינות בהן יש עונש מוות 

ות כמו שכן במדינ, על עונש המוות להוות תוצאה וודאית, על מנת שעונש המוות יהווה הרתעה

לעומת , סינגפור שכמעט תמיד מבצעת את עונש המוות ישנם הרבה פחות פשעים חמורים

מתוך מספר  (173עשרה אחוז) ארצות הברית אשר מספר ההוצאות להורג בשנה הוא אחוז קטן

לעונש המוות יש אפקט הרתעתי גבוה יותר כאשר הפשע דורש הכנה , כמו כן .174הנידונים למוות

שכן כאשר פשע , ל ההשלכות של מעשיו העתידייםן יש זמן לחשוב עמראש וכאשר לעבריי

על  לכן .הסבירות כי עונש כלשהוא יהווה הרתעה היא נמוכה מאוד, מבוצע בלהט של הרגע

דרגות שונות של רצח הבחנה בחוק בין דרושה  משמע כי, האחרון לא ראוי כי יגזר עונש מוות

 .העונש יהיה מיתה שרק על החמורות שבהן( כמו בארצות הברית)

 

 

                                                 
 .לעיל 739ש "ה,  Hugo Adam Bedauמאמרו של 169
 Ernest van den Haag, " The Ultimate Punishment: Aוגם  791' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופמאמרו של  170

Defense" (Harvard Law Review Association, 1986) 
 .לעיל 711ש "ה, Ernest van den Haagמאמרו של   171
 793' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופמאמרו של  172
 .לעיל 711ש "ה, Ernest van den Haagמאמרו של   173
174 Arguments for and against capital punishment in the UK, internet, 

http://www.capitalpunishmentuk.org/thoughts.html 
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 שיקולים ראייתיים .3

אי  ,קרי. החסרון ואף היתרון המשמעותיים ביותר בעונש המוות הם עצם סופיותו של העונש

היא עצם אנושיותם הבלתי , הבעייתיות הנובעת מכך .היכולת להשיב את המצב לקדמותו

מפעם לפעם נופלות טעויות , שכן .נמנעת של השופטים שכתוצאה מכך מורשעים גם חפים מפשע

להכריע , נמנע-דלות האינפורמציה והכורח הבלתי, בקביעת עובדות עקב מגבלות טבע האנוש

ברחבי ארצות  ,אנשים שוחררו מתא הנידונים למוות 783, 7718משנת  .175וודאות-בתנאי אי

חגי בן  רשתהיא בפ, דוגמא נוספת לכך .176בעקבות ראיות שנתגלו שהוכיחו את חפותם ,הברית

אדם נוסף והם אף נעצרו עד תום כנגד המערערים ו אישום בגין רצח ושוד-הוגש כתבבה  177יוסף

בעקבות מידע שהגיע לידי אחד מהם וממימצאים נוספים שעלו בחקירת , בהמשך. ההליכים

הראיות  .זוכו מן ההאשמות שיוחסו להם שלושהוה הורשע ברצח ובשוד אדם אחר, המשטרה

עם  .178א שקשרה אדם אחר לרצח והביאה להרשעתו.נ.שהוכיחו את חפותם היו ראיות ד

באה הקידמה הטכנולוגית והמדעית המאפשרת דיוק רב יותר במציאת העבריינים , השנים

 The)החפות מפשע בארצות הברית הוקם פרוייקט  .שביצעו פשעים וקישורם לפשעים אלה

Innocence Project) , במטרה לזכות את המורשעים החפים מפשע ולמנוע הרשעות הפועל

וכו מאשמה באמצעות אנשים ז 911-יותר מ, לפי הנתונים המפורסמים באתר הרשמי .שווא

ביניהם גם נאשמים שהורשעו באמצעות עדות של עד ראייה ואף כאלה שהודו , .א.נ.בדיקות ד

שכן רבים הורשעו בטרם , עזיכוי המורשעים מאשמה התאפשר בשל התקדמות המד .179באשמה

חפים , שהיו מורשעים שניתן להניחהרי , כפועל יוצא מכך, .א.נ.התגלתה השיטה לבדיקת ד

טעות שכזו היא החמורה . שנידונו לעונש מוות ואף הוצאו להורג בטרם התגלתה חפותם מפשע

וכל זאת . ושכן אדם איבד את חירותו על לא עוול בכפו ולאחר מכן אף איבד את חיי, שבטעויות

Marshבפסק הדין בעניין  .בשל חוסר באמצעים לבחון את אשמתו
כי , אמר Souterהשופט  180

הינם במספרים  של אסירים שנידונו למוותהזיכויים לאחר הרשעה , 7737בתקופה שמשנת 

 Gary, באותה שנה היה האדם הראשון. .א.נ.שמעולם לא דמיינו בטרם הפיתוח של בדיקות הד

Dotson ,אין , אולם .181שנעשתה לאחר הרשעה .א.נ.שזוכה לאחר הרשעה באמצעות בדיקת ד

ובכך , לאשמת הנאשם" מכונת אמת"ובדיקות מדעיות אחרות כ. א.נ.להשתמש בבדיקות הד

פרשנות מוטעית וחוסר , שכן גם בבדיקות מסוג זה יש טעויות, להכשיר את עונש המוות

 .182וודאויות

                                                 
, ית המשפטקר" אנטומיה של יחסים מסובכים -דיאל חשיפת האמת ועקרון ההגנה מפני הרשעת שווא אי ", רון מנשהדו 175

 817' עמ. א"סתש, 811שנתון הקריה האקדמית א 
176 "Death Penalty Facts", AmnestyUSA.org, (2010) internet, 

http://www.amnestyusa.org/abolish/factsheets/DeathPenaltyFacts.pdf 
 979-978' עמ. 919( 7) נג פ״ד, מדינת ישראל' חגי יוסף ואח נ 7131479 ע״פ 177
 738' עמ. 798( 9117נובמבר )ספר היובל רפואה ומשפט " על דוכן העדים D.N.A", אחיקם סטולר ויורם פלוצקי 178
 http://www.innocenceproject.orgהאתר הרשמי של הפרוייקט ' ר 179
180 Kansas v. Marsh, 126 S. Ct. 2516 (2006). Pp. 2544-2545 
181 Jay D. Aronson and Simon A. Cole, "Science and the Death Penalty: DNA, Innocence, and the Debate 

over Capital Punishment in the United States", Law & Social Inquiry Volume 34, Issue 3, 603, 2009. Pp.610 
 Pp.624-625 ., שם 182
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שכן , הינה מבורכת לעולם המשפט בכלל והפלילי בפרט, המדעיתהקידמה הטכנולוגית ו, לטעמי

לפחות בחלק מהתיקים , פט להגיע לרמת וודאות גבוהה יותר בחקר האמתלבית המש תמאפשר

והתגליות המדעיות מדהימות , כי עולם המדע מתפתח בקצב מהיר, ניתן לראות. המובאים בפניו

ומהווה פגיעה  183שהיא זכות חוקתית, של אדםלכן טוען אני כי לקיחת חירותו . כל יום מחדש

שכן . במידה ומתגלה שיטה מדעית חדשה לבחון ראיות, אם כי חלקי, ניתנת לאיחוי, כה חמורה

, אולם. עוולות במקרים בהם מתגלה חפותוניתן יהיה לבדוק שנית את אשמתו ובכך אף לתקן 

 הומצאה השיטה המדעית אשרבטרם באם אדם הורשע בעבירה ונידון למוות ואף הוצא להורג 

הלא טעות זו הינה בלתי  .שאז נלקחה נשמתו של אדם חף מפשע, בכוחה לחשוף את חפותו

 .ניתנת לאיחוי ולא ניתן להשיב את המצב לקדמותו

כגון טעות , מפלות הינן מוטעותראיות כי היש לקחת בחשבון כשיקול כנגד עונש המוות , כמו כן

התנהגות , ן שגויהיעדות מלש, הודאות שווא, ויות בראיות פורנזיותטע, ידי עד ראייה-בזיהוי על

 .184רשלנות של עורכי דין ועוד, לא ראויה של רשויות אכיפת החוק

 

 יתרונות וחסרונות .4

, לא בטוח כי היתרונות עולים על החסרונות, אולם. לעונש המוות ישנם יתרונות וחסרונות רבים

 נוטל חיים של חפים מפשע הוא כי לעיתים הוא, שכן החסרון המשמעותי ביותר של עונש המוות

חסרון זה הוא כה רב שכן  .כטעות בלתי נמנעת ובלתי ניתנת לצפייה מראש (הרחבה לעיל' ר)

 .וןשכן הינן בלתי ניתנות לתיק, הנובעות ממנו הן קשות מנשואההשלכות 

ואילו אם נטען כי , אחת המטרות העיקריות של עונש המוות הינה הרתעת היחיד והציבור כאחד

, לדוגמא FBI-נתונים של הה? האם נרוקן את עונש המוות מתוכן, איננו מהווה הרתעה כלל

שיעור הפשיעה במדינות בארצות הברית  שכן, מלמדים כי עונש המוות איננו מהווה הרתעה

  .185שאין בהן עונש מוות הינו נמוך או זהה לשיעור הלאומי

חסרון נוסף של עונש המוות הינו כי הוא פוגע בזכויות הבסיסיות של האדם לחיים וכבוד וכן 

אים כמעט כל העבריינים הנמצ שכן עונש המוות הוא שרירותי ולא הוגן. פוגע בעקרון השיוויון

גורמים שונים משפיעים על העונש  ,כמו כן. ממן עורך דין פרטילא יכלו ל, בתא הנידונים למוות

 .'הסדרי טיעון וכד, המדינה בה בוצע הפשע, פוליטיקות מקומיות, הנגזר כמו

עונש מוות יכול לגרום לשופט או מושבעים שלא הוא כי , דבר נוסף שהינו משמעותי לטעמי

דוגמא לכך  .להרשיע בעבירה פחותה בחומרתה על מנת להימנע מלפסוק עונש זהלהרשיע או אף 

של אדם על מנת  ניתן לראות בערעור בבית המשפט העליון בעניין דוד יעקובוביץ שהורשע ברצח

ובית המשפט בערעור ביטל , למיתהונידון  אינוסה של נעמי שטיין, להקל על ביצועה של עבירה

בית המשפט כמובן לא אמר ברייש  .186תחתיה את הרשעתו בהריגהאת הרשעתו ברצח והעמיד 

כי של בית המשפט היתה אולם ההנמקה , גליי כי הסיבה לכך היא הרצון להימנע מעונש המוות

                                                 
 .7779 –ב "התשנ, כבוד האדם וחירותו: לאור חקיקת חוק יסוד 183
 http://www.innocenceproject.org/fix/947/Causes-and-Remedies.phpהאתר הרשמי של פרוייקט החפים מפשע  184
185 "Death Penalty Facts" לעיל 713ש "ה. 
 919, 977' עמ. 7799-ג"תשי, ב"תי', כרך ו, דין-פסקי, היועץ המשפטי' דוד יעקובוביץ נ 799491פ "ע 186
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( ג)979במובן סעיף " רוצח"אינו נחשב כ, למות אדם כדי להקל על עשיית עבירההגורם "

נימוק  .187"ה או התכוון להמית את הקורבןאלא אם כן רצ, (לפקודת החוק הפלילי המנדטורית)

 .זה נראה תמוה ודומה כי טיעון שכזה לא היה נשמע בבית המשפט בימינו אנו

אין דרך וכן כי  חסרונות נוספים הינם כי אין בכוחו של עונש המוות להשיב את חיי הקורבן

 .הומאנית לשים קץ לחייו של אדם

הוצאתו להורג , (3נספח ' ר)הציבור בעד עונש מוות שכן , ישנם יתרונות לא מעטים לעונש המוות

עונש המוות מהווה , כמו כן. נותנת תחושה של סגירת מעגל למשפחת הקורבן, של הרוצח

עונש המוות משרת כראוי את ההגנה על . הרתעה לאסירים שנידונו למאסר עולם שאיננו קצוב

 .בנות נוספיםשכן עבריין שהוצא להורג לא יוכל לרצוח קור, שלום הציבור

הפתרון כי עונש המוות הוא נראה עלות החזקת אסירים בכלא הינה גבוהה ביותר ו, ובנוסף

ניתן , אולם .פיצוץ אוכלוסין בבתי הכלאמה גם שמפחית את כמות האסירים בכלא ומונע  ,הזול

לראות במחקרים שבוצעו בארצות הברית כי העלות של מערכת המשפט הכוללת עונש מוות 

 .188קרה בלפחות פי שתים מאשר מערכת משפט שאיננה כוללת עונש מוותהינה י

 

 ?אימתי -עונש מוות  .5

נראה כי במדינה . הינה השאלה המרכזית, האם יש מקום לעונש מוות במשפט הישראלי

השומרת על זכויות האדם ואף מקפידה , המגדירה את עצמה כמדינה דמוקרטית, מתוקנת

אין מקום כלל לעונש , כבוד האדם וחירותו: בחוק יסוד, על חוקי -להעמידם במעמד חוקתי

נראה כי ישנה הסתכלות שונה על עונש המוות באשר , אולם. לא בחוק ולא במשפט, המוות

שנראה כי ישנה תמיכה מסויימת , טחוןילעבירות הב, טחוןישאינן עבירות ב" רגילות"לעבירות 

כי , אנשי הבטחון ומשכילים, ת הביטחוןעמדת מערכ, אולם .בביצוע עונשי מוות במקרים אלה

ויפגעו במלחמה של ממשלת ישראל , יזיקו יותר מאשר יועילו, עונש המוות בעבירות הטרור

 .189ומערכת הביטחון כנגד הטרור

שכן ניתן לראות כי , נראה כי אזרחי מדינת ישראל טרם נטשו את הרעיון של עונש המוות

, (הרחבה לעיל' ר)המציעה עונש מוות לרוצחי ילדים , לאחרונה הוגשה לכנסת הצעת חוק חדשה

 .190וכי חייו של הילד שווים יותר מחייו של הרוצח" טרף אדם"בראייה כי הרוצח ילדים הינו 

 .עם טענה שכזו קשה להתווכח

הינו העונש , פי החוק לעשיית דין בנאצים ועוזריהם-סבור אני כי עונש המוות בעבירות על

יש מקום , כמו כן. עם בדיון בשאלה האם יש מקום לעונש שכזה בחוק זהואינני רואה ט, הראוי

 .חוק זה ירוקן מתוכן, לציין כי בעוד כעשור או שניים

שכן הלא בתי , תישאר פתוחה, השאלה באשר למקום עונש המוות בחוק הישראלי, לטעמי

זה ראוי  ונראה כי אף לא מתחבטים בשאלה האם עונש, המשפט כלל לא פוסקים את עונש זה

                                                 
 917' עמ, שם 187

 
188 "Death Penalty Facts" לעיל 713ש "ה. 
 777-919' עמ. לעיל 9ש "ה רו'בועז סנג 'פרופהרחבה בנושא במאמרו של ' ר 189
 דברי ההסבר, 9117 – ע"התש, (עונש מוות לרוצח ילדים –תיקון )העונשין הצעת חוק  190
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 .ובאילו מקרים

אה כי אולם נר, הנני נשאר בעמדתי כי במדינה מתוקנת אין מקום לעונש זה בקודקס החוקים

זכות לחיים ה, שכן .כעונש הראוי, ניתן יהיה לשקול את עונש זה, פרטניים, במקרים מסויימים

 .אוסרת תמיד ובהכרח על עונש מוותאיננה 

 

 משפט משווה

 

 ארצות הברית .1

 חקיקה .א

וכן רוב המדינות חוקקו  םעונש המוות הינו עונש הקבוע בחוקים הפדראליי, בארצות הברית

התיקון צריכה לעמוד בדרישות גזירת עונש המוות  .(8נספח ' ר)בחוק המדינתי את עונש המוות 

החמישי הקובע כי הדיון בעבירה שעונשה מיתה יהיה לאחר כתב אישום בידי חבר מושבעים 

, ("Due Process")וכי שלילת חיים תיהיה בכפוף להליך חוקי נאות ( "Grand jury")גדול 

ואת ( "Cruel and unusual")עונש אכזרי ויוצא דופן  רהתיקון השמיני הקובע כי לא ייגז

העבירות עליהן נקבע עונש מוות בחוקים . המעגן את הזכות להליך הוגן 191עשר-התיקון הארבע

הרס של כלי טיס או כלי רכב שהוביל  ,192ברחות חייזריםהעל רקע רצח : הפדראליים הינן

ביצוע רצח בשדה  ,194רצח שבוצע במהלך ירי מרכב נוסע על רקע סמים ,193למוות של אדם

, 198רצח עם, 197ריגול, 196רצח של בן משפחה קרוב של גורם אכיפת חוק כנקם, 195תעופה אזרחי

 .ועוד, 202לקיחת שבוייםרצח במהלך , 201רצח במהלך חטיפה, 200בגידה, 199רצח מדרגה ראשונה

סחר בסמים , בגידה: לדוגמא ,ישנן עבירות שאינן עבירות רצח עליהן נקבע עונש מוות בחוק

עבירות מין חמורות  וכן( ניו מקסיקו)ריגול , (יה ומיזורי'ורג'ג)חטיפת מטוס , (פלורידה ומיזורי)

  .203בחלק מהמדינות נדרש עבר פלילי של עבירות מסוג זה, בקטינים

שיטות  ,זריקה קטלניתה היא הרווחתהשיטה , ההוצאה להורג משתנה ממדינה למדינה שיטת

תא הגזים , (ואוקלהומה יוטה)יורים הכיתת , (מקובל בתשע מדינות)חשמלי הכסא ה נוספות הן

-בוצעו כ 9171בשנת  .204(וושינגטון וניו המפשיר)ותליה ( מיזורי וויומינג, קליפורניה, אריזונה)

                                                 
191 U.S. Const. Amend. V, U.S. Const. Amend. VIII, U.S. Const. XIV sec. 1  
192 8 U.S.C §1342 
193 18 U.S.C. §32-34 
194 18 U.S.C. §36 
195 18 U.S.C. §37 
196 18 U.S.C. 115(b)(3) by cross-reference to 18 U.S.C. §1111 
197 18 U.S.C. §794 
198 18 U.S.C. §1091 
199 18 U.S.C. §1111 
200 18 U.S.C. §2381 
201 18 U.S.C. §1201 
202 18 U.S.C. §1203 
203 S.C Code Ann.§16-3-655(C)(I) ,La. Rev. Stat. Ann. Sec. 14:42(D)(2)  
204 http://www.deathpenaltyinfo.org/methods-execution 



30 

' ר) אחת בכסא חשמלי והשאר בזריקה קטלנית, מתוכן אחת בכיתת יורים, להורגהוצאות  93

 .(9נספח 

ישנה רשימה המפרטת נסיבות מקלות ומחמירות , כמו גם בחוקים המדינתיים, חוק הפדראליב

, כושר שכלי לקוי: הנסיבות המקלות הן. 205אותן יש לקחת בחשבון בעת גזירת עונש המוות

. הסכמת הקורבן לביצוע העבירה שהביאה למותה ועוד, הפרעה נפשית, עבר פלילי נקי, כורח

עבר פלילי של עבירות : עבירת הבגידה והריגול, הנסיבות המחמירות מתחלקות לפי סוג העבירה

גרימת : עבירת הרצח. גרימת סכנה חמורה למוות של אדם או לבטחון הלאומי, בגידה וריגול

או  ילי של עבירות אלימות הכוללות שימוש בנשק חםעבר פל, מוות במהלך ביצועה של עבירה

גרימת סכנה חמורה של מוות לאדם נוסף , של עבירות שהעונש עליהן הקבוע בחוק הוא מוות

שימוש , תי ספרמכירה ליד ב, מכירת סם לקטין. שימוש בנשק חם: עבירות סמים.  'וכו

 .'וכו בקטינים לצורך סחר בסם

יהיה נתון  גזר הדין ,נאשםלאחר שנגזר עונש מוות על . הליך הפלילי בעונש המוות הינו מורכבה

בית המשפט לערעורים . 206אשר מוגש על ידי הנאשםעל ידי בית המשפט לערעורים  תלביקור

המידע שהוגש בשלב , יבחן את כל פרוטוקול התיק כולל כל הראיות שהוגשו במהלך המשפט

קיום הנהלים בשלב הטיעונים לעונש ואת הממצאים שהושגו בשימוע ,  הטיעונים לעונש

בית המשפט לערעורים יתייחס לכל הנושאים המהותיים  .8978207המיוחד לפי סעיף 

והפרוצדוראליים שהועלו בערעור ויבחן האם נגזר עונש מוות בעקבות השפעה של דעות 

לפי )יומן של נסיבות מחמירות או גורם שרירותי אחר והאם הראיות אכן תומכות בק, קדומות

 בנוגע לעונש אם בית המשפט נוכח כי אכן ההחלטה. המצדיקות את העונש הנגזר( 8979' סע

בית המשפט יחזיר את התיק , התקבלה באופן שגוי כאמור או כתוצאה מטעות משפטית

 .209על בית המשפט יהיה לנמק את החלטתו בערעור .208לשקילה מחדש מה העונש הראוי

 9171210ניתן לראות לדוגמא כי בשנת . י עונש המוות מעסיק רבות את המחוקקיםנראה כ

לינוי יבא. הוגשה הצעת חוק שנדחתה באלבמה לשלוש שנים מורטוריום על ההוצאות להורג

הוגשה הצעת חוק , וסטס'לעומת זאת באלסקה ובמסצ. הוגשה הצעה לביטול עונש המוות

במרילנד הוגשה הצעת חוק להרחיב את . ס נדחתהוסט'ההצעה במסצ, להחזיר את עונש המוות

לטביעות אצבע , סוגי הראיות הנדרשות לצורך העמדה לדין בעבירות עליהן קבוע עונש מוות

   .הצעת חוק זו שונתה ונדחתה, ותמונות

   

 

 

 

                                                 
205 18 U.S.C. §3592   
206 18 U.S.C. §3595(a) 
207 18 U.S.C. §3595(b)  ,18 U.S.C. §3593(d) 
208 18 U.S.C. §3595(c)(1)-(2) 
209 18 U.S.C. §3595(c)(3) 
210 http://www.deathpenaltyinfo.org/recent-legislative-activity#2010 
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 פסיקה .ב

מוות הינו עונש עונש ההאם  הינה, לאורך השנים דונה בבית המשפט העליוןהשאלה העיקרית הנ

Furmanבפסק הדין . עשר-והארבע הנוגד את התיקון השמיני אכזרי ויוצא דופן
מדובר בגנב  211

הגנב ניסה לברוח ונפל כתוצאה מהנפילה נורה כדור , שפרץ לבית שאחד מבני הבית גילה אותו

 ביותר פסק דין זה הינו אחד מפסקי הדין חשובים .מאקדחו שגרם למותו של אחד מבני הבית

בין  ,בית המשפט דן .הוא היווה את השיא של ההתנגדות לעונש המוות. בסוגיית עונש המוות

בשאלה האם עונש המוות במקרים כגון אלו הינו אכזרי ויוצא דופן הנוגד את התיקון , השאר

, טעמול, בחקיקתו את התיקון השמיני, בית המשפט דן בכוונת המחוקק .השמיני וארבע עשר

לידי ביטוי את הרצון למערכת שיווניות שמבוססת על  בתיקון השמיני ביאביקש לה המחוקק

מנודים , ולמנוע מצב שבו יהיה יישום סלקטיבי ובלתי סדיר של עונשים קשים למיעוטים, צדק

בית המשפט  .כשהמטרה היא לאסור ענישה שרירותית ומפלה, ואוכלוסיות בלתי פופולאריות

כי אכן במקרים כגון אלו עונש , בעת שופטי המיעוטברוב של חמישה שופטים מול ארקבע 

בדעות חלוקות בנוגע למידת אכזריותו של , בדיון בפסק הדין, אולם .212המוות נוגד את החוקה

דעת הרוב היתה כי עונש מוות בגין רצח לא מהווה לכשעצמו עונש אכזרי ויוצא , עונש המוות

אחד הדיונים  .איננו חוקתי בכל המקרים שני שופטים מתוך התשעה קבעו כי עונש המוות .דופן

המרכזיים בפסק הדין היה הדיון הביקורתי הנרחב על החוקים הפדראליים והמדינתיים 

האופן השרירותי בו  הכשירו את שאפשרו עונש מוות והיו שרירותיים מדי ולכן בעייתיים שכן

וגזענית נגד עונשי המוות הוטלו על נאשמים שלעיתים קרובות העידו על דעה קדומה 

ארבעה וקבעו  כי הגיעה השעה לרפורמה בחקיקההיתה  השופטים מסקנת. 213הנאשמים

, העקרון הראשון .את חומרת העונש הראוי במקרה ספציפיקבוע פיהם יש ל-עלמנחים  קרונותע

יפגע בכבודו של  חמור עונש שכן, הוא שאסור לעונש להיות כה חמור שהוא פוגע בכבודו של אדם

למדינה אסור לגזור , העקרון השניפי -על .אדם אם מטרתו היחידה היא גרימת כאב מיותר

עונש חמור לא להיות בלתי הינו כי על , העקרון השלישי .214עונשים חמורים באופן שרירותי

זר הינו כי אסור שהעונש הנג, העקרון הרביעי והאחרון .מתקבל על הדעת בעייני חברה בת זמננו

מעקרונות  פועל יוצאכ .215על פי עקרון זה עונש מוגזם הינו עונש שאיננו הכרחי .יהיה מוגזם

לאפשר לבית המשפט שיקול דעת לבטל את עונש המוות החובה וכי יש קבע בית המשפט , אלה

שכן חוקים המחייבים מתן עונש מוות נוגדים , בהתאם לעקרונות וכללים מנחים בקביעת העונש

פסק הדין קבע כי על החוקים להכיל כללים ועקרונות ברורים , כמו כן .את התיקון השמיני

המנחים את השופטים והמושבעים מהן הנסיבות המקלות והמחמירות אליהן יש להתייחס בעת 

. לא ניתן יהיה לגזור עונש מוות, במקרה בו אין נסיבות מחמירות, לפי כללים אלו. קביעת העונש

מדינות בארצות הברית כתבו מחדש את החוקים  שלושים ושש ,7731עד  בעקבות פסק דין זה

החוקים החדשים יצרו שיטה של שני שלבים על מנת , יה לדוגמא'ורג'במדינת ג. על עונש המוות

                                                 
211 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972)  
212 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972) Douglas, J., Concurring opinion 
213 Furman v. Georgia, 408 U.S. 238 (1972) Pp. 243 
 Pp. 271, 275, שם 214
 Pp. 278, 280 , שם 215
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שבעים להחליט ובשלב הראשון על המ, עונש מוות בגזירת לא שרירותיו להבטיח שיפוט זהיר

שומעים ראיות נוספות  בעיםהמוש, בשלב השני. רות המיוחסות לוהאם הנאשם ביצע את העבי

נסיבות מחמירות ל תעל מנת להחליט האם ראוי לגזור על הנאשם עונש מוות תוך התייחסו

החוק שונה , עונש מוות חובהבהן היה , עשרים וחמש במספר, כל המדינות, כמו כן .216ומקלות

והברירה היתה בין עונש מוות לעונש מאסר עולם ללא אפשרות , ועונש המוות היה עונש רשות

בכל , מעי כי עונש המוות על עבירת הרצחנקבע באופן חד מש, Greggבפסק הדין בעניין  .חנינה

ת המשפט אישר בי, כמו כן .217עשר-אינו מפר את התיקון השמיני והארבע, נסיבות באשר הן

קבע שהוא אינו אכזרי ו, (לעיל' ר) יה שעסק בעונש מוות'ורג'לראשונה את החוק של מדינת ג

ויוצא דופן אם הוא עונה על המטרות המקובלות בענישה ואם הוא פרופורציונאלי לחומרת 

Cokerבפסק דין בעניין . הפשע
וגם " ברבריים"נקבע כי התיקון השמיני אוסר עונשים  218

( 7)עונש יהיה מופרז ולא חוקתי כאשר . עונשים שהם מופרזים ביחס לחומרת העבירה שבוצעה

. לא תורם תרומה נראית לעין למטרות הענישה ואין לו תכלית נוספת מעבר לגרימת כאב וסבל

בית המשפט קבע כי , כמו כן .רת העבירההוא לא פרופורציונלי באופן משמעותי לחומ( 9)או 

 איננה, חומרתה לעבירת הרצח ועל כןלמרות שאונס היא עבירה מאוד חמורה היא לא שווה ב

Atkinבפסק דין  .219גזירת עונש מוות שהוא עונש יוצא דופן בחומרתו ובלתי הפיך המצדיק
220 

הנוגד את התיקון ן באופאכזרי ויוצא דופן הינו  שכליתעונש המוות למאותגרים  נקבע כי

Roperבפסק דין . השמיני
את גזירת עונש עשר אוסרים -נקבע כי התיקון השמיני וארבע 221

בפסק דין  .המוות על נאשמים שביצעו את העבירות כאשר היו מתחת לגיל שמונה עשרה

Ring
בתיקים בעבירות עם מושבעים חובת קיום הדיון  תנידונה שאל 9119שניתן בשנת  222

ישנה , בפסק הדין נקבע כי לפי התיקון השישי .223לפי התיקון השישי, עונש מוותעליהן קבוע 

בו המושבעים דנים בנסיבות , חובה לקיים באמצעות מושבעים את השלב השני של הדיון

בעצם ביטל  Ringפסק דין  .המחמירות והמקלות על מנת להחליט האם ראוי לגזור עונש מוות

וקבע כי מעתה רק למושבעים , ופטים לגזור עונש מוותהלכה למעשה את החוקים שאפשרו לש

באונס של ביתו החורגת בת  אדם מלואיזיאנה הורשע 9119בשנת . הסמכות לקבוע עונש זה

בלואיזיאנה אישר את גזר בית המשפט לערעורים  9111בשנת . השמונה ונגזר עליו עונש מוות

ערער לבית המשפט העליון הפדראלי בטענה כי גזר הדין מפר את התיקון  Kennedy .224הדין

                                                 
216 Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976) Pp. 188-195 and also at Henson, Burt M., and Ross R. 

Olney. Furman v. Georgia: The Death Penalty and the Constitution. New York: Franklin Watts, Ind., 1996. 

And also at John Anthony, Sr., The effect of Furman v. Georgia on state death penalty legislation 

by Dukes University of South Carolina, 2008   
217 Gregg v. Georgia, 428 U.S. 153 (1976) Pp. 168-187 
218 Coker v. Georgia, 433 U.S. 584 (1977) Pp. 591-592 
219 Coker v. Georgia, 433 U.S. 584 (1977) Pp. 597-598 
220 Atkins v. Virginia 536 U.S. 304 (2002) Pp. 5-17 
221 Roper v. Simmons, 543 U.S. 551 (2005) Pp. 6-25 
222 Ring v. Arizona, 536 U.S. 584 (2002) Pp. 10-23 
223 U.S. Const. Amend. VI 
224 Louisiana v. Kennedy, No. 05-KA-1981 (2007) 
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יש בטענתו מן , אכן .225השמיני וזאת בשל כך שגזירת עונש מוות על עבירות מסוג זה הינה נדירה

יש  .ינה רצחאאף אדם בארצות הברית לא הוצא להורג על עבירה ש 7739האמת שכן משנת 

ות בגין עבירה של אונס ילדה מתחת ובתא הנידונים למ ההיאדם נוסף  בעת הערעור לציין כי

בפעם האחרונה בה בית המשפט העליון הפדראלי נאלץ להתמודד . 226(Richard Davis) 78לגיל 

קבע  Kennedyבית המשפט העליון בעניין  (. לעיל' ר) Cokerעם שאלה זו היה בפסק דין בעניין 

 וכתוצאה כי התיקון השמיני אוסר על לואיזיאנה לגזור עונש מוות על אונס של ילדים במידה

  .227מוות לקורבן האונס וכן לא הייתה כוונה כי יגרם מוותמהעבירה לא נגרם 

 

 אנגליה וויילס .2

 חקיקה .א

חמורות בין העבירות היו עבירות , היה מוות ונשןעשעבירות  999-היו כ 77-בתחילת המאה ה

כייסות ואף עבירות זוטות , גניבה מחנות פחותות בחומרתן כמועבירות , פריצה, הצתה, שודשל 

שגרם לאנשים מה  ,בלילה עם פנים מושחרות להסתובב ברחוב, גרימת נזק לגשר לונדון ,כגון

בעקבות הרשימה הארוכה של  .229ולהיות בחברת צוענים למעלה מחודש 228פורץלהניח שאתה 

"The Bloody Code" החוק הארור זכה החוק האנגלי לשם, עונשן היה מוותהעבירות ש
230. 

נותרו  7381מספר העבירות שעונשן הוא מוות החל לרדת באופן משמעותי ובשנת , 7391משנת 

נשים שנידונו למוות בעבירות היו רק חמישה א, לאחר אותה שנה. תעבירות שעונשן הוא מוו 73

באנגליה שננקטה להורג  הההוצאשיטת . בעבירה של ניסיון לרצחהם הורשעו , שאינן רצח

The Criminal Law Consolidation Act .231תלייה ידי-הייתה על
הפחית את , 7337משנת  232

הצתה של המספנה המלכותית , בגידה במלכות, רצח: מספר העבירות שעונשן הוא מוות לארבע

היו על , למעט בזמן מלחמה, וק לתוקףכל ההוצאות להורג מכניסת הח, בפועל. ופיראטיות

The Murder Act .רצחעבירת ה
קבע כי על ההוצאה להורג להתבצע יומיים , 7199משנת  233

נקבעה תקופת זמן של שלושה שבועות שיש להמתין ממתן גזר , 7389בשנת . מיום מתן גזר הדין

שחילק את , The Homicide Act 234חוקק , 7791בשנת  .הדין ועד לביצוע ההוצאה להורג

והשני עבירה שעונשה ( Capital)האחד עבירה שעונשה הוא מוות , עבירת הרצח לשני סוגים

                                                 
225 http://topics.law.cornell.edu/supct/cert/07-343 
226 http://www.deathpenaltyinfo.org/kennedy-v-louisiana-no-07-343 
227 Kennedy v. Louisiana 07-343 U.S. (2008) Pp. 8-36 
228 http://www.capitalpunishmentuk.org/hanging1.html#crimes  וגם

http://www.capitalpunishmentuk.org/timeline.html  וגםPeter Jackson, " Rough justice - Victorian style" BBC 

News(2009), Internet, http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8181192.stm 
 Amnesty ,http://www.amnesty.org.uk/content.asp?CategoryID=10403של האתר הרשמי  229
230 Peter Jackson, " Rough justice - Victorian style" BBC News(2009), Internet, 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/8181192.stm  8' עמ. לעיל 9ש "ה. רו'בועז סנג 'פרופוגם במאמרו של 
231  ",Britain Great in Sentance Death the of Histroy Brief A UK: the in Punishment Capital, "Osborne Lynda

a156885#ixzz1ANTriowU-uk-the-in-punishment-http://www.suite101.com/content/capital  Internet, 
232 The Criminal Law Consolidation Act of 1861 
233 The Murder Act of 1752 
234 The Homicide Act of 1957 
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 סוגי עבירות הרצח שעונשן מוות לחמישהצמצם את חוק זה  (.Non-Capital)איננה מוות 

רצח תוך התנגדות , ידי ירי או גרימת פיצוץ-רצח על, רצח במהלך ביצוע עבירת הבגידה: סוגים

שני מקרי רצח שבוצעו בהזדמנויות , רצח של שוטר או קצין בכלא, הבריחהאו בעת  למעצר

בטל את עונש המוות ביקש לחוק זה . 236החוק לביטול עונש המוות חוקק, 7739בשנת  .235שונות

נקבע , כמו כן, והצתת המספנה המלכותית ותאלימהכרוכה ב פיראטיות, למעט בעבירות בגידה

השהה את ביצוע עונש , קרי 237כתנאי לאישורו כי יש לבחון החוק שנית כחמש שנים לאחר מכן

 בית הנבחרים ובית הלורדים אישרו אתכאשר , כארבע שנים לאחר מכן עד לאישורו 238המוות

ברוב של , המוות אולםהיה ניסיון להחזיר את עונש  7779בשנת . 239ביטול עונש המוותל החוק

הוקמה , 7771בשנת  .240הניסיון כשל, בהצבעה בבית הנבחרים כנגד עונש המוות 797על  918

Criminal Appeal Actפי החוק -על( CCRC)הועדה לבחינת פסקי דין פליליים 
הועדה . 241

הינה עצמאית לחלוטין וחסרת פניות ומטרתה היא לבחון עיוותי דין אפשריים בבתי המשפט 

The Human Rights Actחוקק , 7773בשנת . 242ווילס ואירלנד הצפונית, נגליהבא
ששילב , 243

חוק זה אוסר על גזירת עונש מוות (. ECHR)בחוק הבריטי את האמנה האירופית לזכויות אדם 

 in times of war or")על עבירות הרצח להוציא עתות מלחמה או סכנה ממשית של מלחמה 

Imminent threat of war")244 פיראטיות הכרוכה , ובכך ביטל את עונש המוות בעבירת הבגידה

ם בשם ממשלת חת בריטניהשר הפנים של , 7777 בתחילת שנת .245באלימות ועבירות צבאיות

המחייב את המדינה שחתמה עליו לבטל את , ECHR-על הפרוטוקול השישי של ה בריטניה

אולם שמרה על  246מוות בעתות של שלוםובכך ביטלה באופן פורמלי את עונש ה עונש המוות

 בריטניהאישררה  ,ביום זכויות האדם הבינלאומי, 7777בסוף שנת  .247זכותה החוקית להחזירו

 248(ICCPR)ופוליטיות זכויות אזרחיות  האמנה הבינלאומית בדבר של את הפרוטוקול השני

אישררה את הפרוטוקול השלושה עשר ובכך ביטלה לחלוטין את עונש  9119ולאחר מכן בשנת 

                                                 
 .לעיל 231ש "ה, Osborne Lynda מאמרה של 235
236 The Murder (Abolition of Death Penalty) Act 1965 
237 http://www.capitalpunishmentuk.org/timeline.html 
238 http://www.stephen-stratford.co.uk/capital_hist.htm 
239 http://www.politics.co.uk/briefings-guides/issue-briefs/policing-and-crime/capital-punishment-

$366662.htm 
240 http://www.capitalpunishmentuk.org/timeline.html 
241 The Criminal Appeal Act 1995 
 CCRC  http://www.ccrc.gov.uk-האתר הרשמי של ה 242
243 The Human Rights Act 1998 
244 http://www.politics.co.uk/briefings-guides/issue-briefs/policing-and-crime/capital-punishment-

$366662.htm 
 91' עמ. לעיל 91ש "ה, ר הלל סומר"מאמרו של ד 245
 Amnesty ,http://www.amnesty.org.uk/content.asp?CategoryID=10403האתר הרשמי של  246
 91' עמ. לעיל 91ש "ה, לל סומרר ה"מאמרו של ד 247
 .לעיל 993ש "ה, Amnestyהאתר הרשמי של  248
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בבריטניה מוגשות באופן תדיר הצעות חוק  .249לרבות בעתות מלחמה, הבבריטני המוות

 .250בפרלמנט ברוב גדול, פעם אחר פעם, אולם הצעות אלו נדחות, להחזרת עונש המוות

 

 פסיקה .ב

לאורך ממספר אירועים שהתרחשו  הנבעביטול עונש המוות באנגליה התמיכה הציבורית ל

אדון בכך )יש הטוענים כי אירועי השואה הובילו הד של התנגדות לפגיעה בחיי אדם  .השנים

החלו דיונים ציבוריים וכן משפטיים  91-ניתן לראות כי בשנות ה(. במשפט הבינלאומי להלן

-אשתו ובתו בת הברצח  7791בשנת  שהורשע Timothy Evansשל  משפטו. באשר לעיוות הדין

שבו , לאחר מלחמת העולם השניה המשפט המשמעותי הראשוןהיה , ונידון לתלייה חודשים 79

בעקבות הוידוי , והוצא להורגהורשע  Evans. 251שתפס את תשומת לב הציבור נעשה עיוות דין

, John Christie, הוצאתו להורגכשלוש שנים לאחר  .252השיקרי שלו כי רצח את אשתו ובתו

הרצח של אשתו ובתו של  םביניה, במספר רציחותהורשע  ,253במשפטו Evansשעזר להרשיע את 

Evans , אולם הרשעתו שלChristie  לא הביאה לחנינתו שלEvans ורק שנים לאחר מכן , המנוח

הוא ) Evansברצח אשתו של  Christieהודאתו של  .254קיבל חנינה מלכותית רשמית 7733בשנת 

Evansבתו של  לא הודה ברציחת
חשפה את עיוות הדין הידוע ביותר בהיסטוריה של ( 255

פסק דין נוסף היה  .היווה אבן דרך בחקיקת החוק לביטול עונש המוותמשפט זה  .256אנגליה

הורשע  Bentley. שהורשע ברצח של שוטר במהלך ניסיון פריצה Derek Bentleyבעניינו של 

. 7798והוצא להורג בשנת  נידון למוות, ומוגדר כמאותגר שכלית בלבד 77בהיותו בן  ,7799בשנת 

-וזאת למרות ש של עשר שניםנגזר עונש מאסר בפועל , Christopher Craigעל שותפו לעבירה 

Craig , 257ולא , שוטרה שהרג אתהוא זה
Bentley , אולםCraig  בעת ביצוע העבירה 73היה בן ,

חנינה המנוח קיבל  Bentley 7778בשנת . 258ש מוותפי החוק אסור היה לגזור עליו עונ-שעל

 Bentleyבית המשפט לערעורים ביטל את הרשעתו של , 7773ובשנת . מלכותית שלאחר המוות

לא ידע על קיומו של  Bentlyקבע כי , כמו כן, וקבע כי שותפו הוא זה שירה והרג את השוטר

                                                 
249 http://www.politics.co.uk/briefings-guides/issue-briefs/policing-and-crime/capital-punishment-

$366662.htm וגם ב- http://www.stephen-stratford.co.uk/capital_hist.htm 
 91' עמ. לעיל 91ש "ה, מרר הלל סו"מאמרו של ד 250
251 http://www.innocent.org.uk/cases/timothyevans/index.html 
252  http://www.innocent.org.uk/cases/timothyevans/timothyevans.pdf 71' עמ 
253 Hanged man's pardon 'inadequate' BBC News (2004)  

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/london/4015283.stm 
254 http://www.innocent.org.uk/cases/timothyevans/timothyevans.pdf 73' עמ 
255 http://www.executedtoday.com/2010/03/09/1950-timothy-evans-john-christie-10-rillington-place/ 
256 Cahal Milmo, " Hanged man's family launches damages claim", independent (2001), Internet,  

http://www.innocent.org.uk/cases/timothyevans/index.html 
257 Duncan Campbell, "Justice at last, 45 years too late" guardian unlimited (1998), Internet,  

http://www.innocent.org.uk/ 
258 Bentley family can demand inquiry, BBC News (1998) 



36 

בית המשפט . לירות בשוטר כפי שנקבע בערכאה הראשונה Craigהאקדח וכן לא הפציר בשותפו 

טעה כאשר לא הנחה את , כי בית המשפט בערכאה הראשונה, בין השאר, קבעלערעורים 

, כמו כן .259חובת התביעה לעמוד בנטל ההוכחה הנדרשסטנדרט ההוכחה והמושבעים בנוגע ל

ות הראיות המובאות טעה בית המשפט שלא הנחה את המושבעים כי עליהם לבחון את אמית

, הפציר בשותפו לירות בשוטר Bentleyבהתייחס לעדות אחד השוטרים כי , ידי השוטרים-על

הגשת הערעור לבית המשפט  .260ולא לקבלם כמהימנות מעצם היותן עדויות של שוטרים

, Criminal Appeal 261לחוק  7בהתאם לסעיף , CCRC-בעקבות הפניה של ה היתהלערעורים 

יותר מכל פסק  פרשה זוההוצאה להורג ב .להגיש ערעור בשמו Bentleyשאיפשר לאחייניתו של 

, Bentleyכשנתיים לאחר הוצאתו להורג של  .נגד עונש המוותכהשפיעה על דעת הקהל , דין אחר

 7799בשנת . בהתקף של זעם מקנאה, בגין רצח בן זוגה, Ruth Ellisהורשעה ונידונה למוות 

ועל , כרצח בכוונה תחילה, ("Crime of passion")צח שנחשב כפשע של תשוקה החוק ראה בר

הפולמוס הנרחב  ,262ציבור והעיתונותזכתה לאהדת ה Ellis. כן העונש על עבירה זו היה מוות

הוגשה  .הוביל לכך שהממשלה התיישבה לדון בנושא, והאינטנסיבי בתקשורת ובציבור בכלל

אולם עצומה זו , Ellis-איש המבקשת חנינה ל 91,111ידי -למשרד הפנים עצומה החתומה על

והיתה האישה האחרונה שהוצאה להורג  7799הוצאה להורג בשנת   Ellis .263נדחתה

התחזקה התמיכה הציבורית לביטול עונש , Ellisבעקבות ההוצאה להורג של  .264בבריטניה

הגבירו את , שלושת המקרים האלו .265שנים לאחר מכן 71-כהמוות שבוטלה הלכה למעשה 

כניסיון ראשון להפחית את הדאגה הציבורית חוקק . התמיכה הציבורית בביטול עונש המוות

אכיפתו ופירושו חוק זה יצר בעיות רבות ב(. פירוט לעיל' ר) 7791בשנת  Homicide Actהחוק 

כחלק מהטענות כנגד עונש  .בביטול עונש המוותועל כן גרם לעליה נוספת בתמיכה הציבורית 

משרד הפנים החל  .המוות הועלתה הטענה כי עונש זה לא מהווה הרתעה ועל כן אין בו טעם

הומר מעונש מוות , מהנידונים למוות תחצימכגזר דינם של ו, לתת חנינות באופן שרירותי

ציבורית של אי צדק  מה שגרם לתחושה, (שנים 71-שלרוב היה מאסר של כ)למאסר עולם 

 .266ושפושעים מתחמקים מעונש על רצח

 

 

 המשפט הבינלאומי .3

                                                 
259 Bentley trial unfair through flawed summing-up, The Times Law Report (1998) 
260 R. v. Derek William Bentley (Deceased) [2001] 1 Cr.App.R.307 p.317-321 
261 The Criminal Appeal Act 1995 
262 http://www.capitalpunishmentuk.org/abolish.html 
263 Blackhall, Sue (2009). "Ruth Ellis", True Crime: Crimes of Passion. Igloo. ISBN 9781848177192 p. 98 
264 Thomas L. Jones, "RUTH ELLIS: THE LAST TO HANG", Internet, 

http://www.trutv.com/library/crime/notorious_murders/women/ellis/1.html 
265 Block, Brian P. and Hostettler, John. Hanging in the Balance. 1997, p. 164-165 
266 http://www.capitalpunishmentuk.org/abolish.html 

http://www.trutv.com/library/crime/about/authors/jones/index.html
http://www.trutv.com/library/crime/about/authors/jones/index.html
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מתקופות השפל החמורות ביותר בהיסטוריה אחת ב, השואהבמיוחד ו מלחמת העולם השנייה

להבנה בינלאומית הובילו , של זכויות האדם הבסיסיות ובלתי נתפסות הפרות נרחבותשל  האנושית

הצדק , יסוד החופששיתוף פעולה בינלאומי להגנת זכויות האדם וחירויותיו הבסיסיות הוא כי 

ם "בעצרת האולהכרזה בינלאומית ובכך . 267וכן יסוד חיוני לחיים חברתיים צודקים והשלום בעולם

ההכרזה  .268ההכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדםוהיא  7793בשנת  על זכויות האדם

מסמך היסוד המסכם את זכויות האדם המקובלות על המדינות החברות משמשת עד היום 

נועדה  ההכרזה .270כלכליות וחברתיות, פוליטיות, אזרחיות, ובכללן זכויות אנושיות 269ם"באו

ו כמכנה המשותף הבסיסי הרחב אשר סביבו יתלכד, אוניברסליים, לקבוע ערכי יסוד הומניים

הכרזה קובעת כי לכל אדם הזכות . 271האדם בכל חלקי תבלושממנו יגזרו זכויות , אומות העולם

על עונש  ,עינויים ההכרזה קובעת איסור על, כן-כמו. (להכרזה 8סעיף ) ובטחון אישי, חירות, לחיים

אולם  ,אין תוקף משפטילאמנה  (.להכרזה 9סעיף ) או משפילים, לא אנושיים, או התנהגות אכזריים

 .בסיס לעקרונות משפטיים מחייבים במישור הבינלאומימקור השראה ותוכן ההכרזה משמש 

ם את האמנה למניעת פשע של רצח עם "אישרה העצרת הכללית של האו 7793 בדצמברבאותה שנה 

מבחינת החוק הבינלאומי האמנה היא  .7797 אמנה זו נכנסה לתוקף בינואר. ולהענשת מבצעיו

נוסייד הוא עניין 'משמעותה כי הג. רתהסכם בין מדינות ריבוניות הנתבעות להתחייבות מוגד

האמנה מגדירה רשימת פשעים המהווים פשעים  .272פי החוק הבינלאומי-בינלאומי ומהווה פשע על

הריגת : גזעי או דתי, אתני, קבוצות בעלות אופי לאומי מעשים שנועדו להרוס שהם, כנגד האנושות

הטלת תנאי , בנפש לנמנים עם הקיבוץ גרימת נזקים חמורים בגוף או, הקבוצהאדם הנמנים עם -בני

כפיית אמצעים , במתכוון כדי להביא לידי הכחדתו הפיסית המלאה או החלקית הקבוצהחיים על 

 .273אחר לקבוצההמסויים  הקבוצההעברה כפויה של ילדים של ו בקבוצההמכוונים למנוע ילודה 

( 7733)ותרבותיות , חברתיות, לאומית לזכויות כלכליות-האמנה הבין, בדבר זכויות האדםכרזה הה

לאומית של זכויות -המגילה הבין'מהוות את  274ומדיניותלאומית לזכויות אזרחיות -והאמנה הבין

קובעת את  ,לאמנה( א)3בסעיף , האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות. 275'האדם

להגן על הזכות באמצעות כי יש  האמנה קובעת. "טבעיתזכות "אליה היא מתייחסת כהזכות לחיים 

אופן היא אוסרת נטילת חייו של אדם ב, ראשית :על עונש המוותהאמנה קובעת מגבלות . החוק

 ביותרנהוג עונש המוות יש להגבילו לעבירות החמורות  נקבע בה כי במדינות שבהן, שנית. ישרירות

באופן שאינו  ,276רטרואקטיבית לא להחילו ,קרי בירהשל העה בהתאם לדין שבתוקף בעת ביצוע

                                                 
 99-89' עמ, 7777ירושלים , כרך א, מקראה - "זכויות האדם והאזרח בישראל", (עורכים) שנידור' גביזון וח' ר 267
 (7793, ם"האו)ההכרזה לכל באי העולם בדבר זכויות האדם  268
-Ynet http://www.ynet.co.il/yaan/0,7340,L-12947אנציקלופדית , זכויות האדם 269

MTI5NDdfNDUyMzM4ODZfMTQ4Njg3MjAw-FreeYaan,00.html 
-מובא ב 97גיליון ( 7773)פרלמנט " זכויות אדם" 270

http://www.idi.org.il/Parliament/1998/Pages/1998_21/A_21/Parliament_Issue_21_a.aspx 
 (9119)העברית  האוניברסיטה" פרק זכויות האדם בחוקת ישראלל", ר אורית קמיר"ד 271
 83' עמ(. 9113" )היבטים תיאורטיים בחקר רצח עם: נתפסמחשבות על הבלתי : נוסייד'ג"יאיר אורון  272
 .לעיל 798ש "ה ,מריון מושקר וישראל גוטמןמאמרם של  273
 (7733)האמנה הבינלאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות  274
 .לעיל 911ש "ה, "זכויות אדם" 275
 73' עמ. לעיל 91ש "ה, ר הלל סומר"מאמרו של ד 276
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בעקבות  ורק הפשע השמדת עם ו וענישתו שלנוגד את הוראות אמנה זו ואת האמנה בדבר מניעת

לאפשר בקשת חנינה , שלישית (.לאמנה( ב)3סעיף ) משפט מוסמך-דין סופי שהוצא עלי ידי בית-פסק

רביעית האמנה קובעת את האיסור להטיל  (.לאמנה( ד)3סעיף )לאדם הנידון למוות  או המתקת עונש

וכן את האיסור לבצע עונש מוות , 73גזר דין מוות על אדם שביצע את העבירות בטרם הגיעו לגיל 

קובעת איסור על עינויים או על עונש או התנהגות  האמנה .(לאמנה( ה)3סעיף ) באישה הרה

 .  (לאמנה 1סעיף ) או משפילים, לא אנושיים, אכזריים

בלתי אנושיים , אכזריים םעונשיוהאמנה נגד  עינויים ונגד יחס ם "הוכרזה באו, 7739בשנת 

ניתנות לשלילה של כל משפחת בני  -בזכויותיהם השוות והבלתימתוך הכרה  האמנה .277ומשפילים

וההכרה כי זכויות אלה נובעות מזכות היסוד , הצדק והשלום בעולם, היא יסודם של החירות, אנוש

המאבק נגד עינויים יחס או  אתלייעל שואפת , על מנת להגן על זכויות אלה,  של האדם לכבודו

  .אנושיים או משפילים-בלתי, עונשים אכזריים

-מדינות בעד ו 97ם החלטה הקוראת לביטול עונש המוות ברוב של "קיבלה ועדת האו, 9119בשנת 

ההחלטה קוראת גם למדינות בהן קיים עונש  .סין ויפן, ב"בין המתנגדות היו ארה. ינות נגדמד 77

. אלה" עבירות"לבטלו לפחות ב, מוות בגלל אמונה דתית או קיום יחסים בין מבוגרים בהסכמה

או לעונשי מוות בסקילה , הכוונה לעונשי מוות במדינות מוסלמיות לאנשים המתכחשים לאיסלאם

 .278ניאוףלנשים על 

  

 

 

  

                                                 
 (7739)משפילים או בלתי אנושיים , אכזריים םהאמנה נגד  עינויים ונגד יחס ועונשי 277
 Ynet (9119) "ב התנגדה"ארה; ם קראה לבטל עונש המוות"ועדת האו"רויטרס  278

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2906041,00.html 
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 סיכום

דנתי ברקע ההיסטורי והדתי ובראיית הספרות . מהותו והשלכותיו, בעבודה זו בחנתי את עונש המוות

בעונש , דנתי במטרות הענישה תוך התייחסות למודלים השונים, בנוסף. והקולנוע את עונש המוות

דנתי בשיקולים , כמו כן. תהמוות במשפט הישראלי תוך התייחסות לחוקים השונים והפסיקה הרלוונטי

וכן הצגתי סקירה קצרה של . בעד ונגד עונש המוות תוך התייחסות לשיקולים נורמטיביים וראייתיים

 .משפט השוואתי

 

 

מדינות רבות ביטלו עונש זה בחוק הפלילי . הינו שריד קדמוני במערכות המשפט, דומה כי עונש המוות

הלגיטימיות של עונש המוות יורדת וההבנה כי , ככל שהשנים עוברות. שלהן או ביטלוהו הלכה למעשה

 .עולהערך החיים הינו ערך עליון 

, אולם .ההרתעה והשמירה על שלום הציבור, מולנראה כי מטרותיו העיקריות של עונש המוות הינן הג 

, אנו למדים כי עונש המוות איננו מהווה בהכרח הרתעה לציבור וכי דווקא במדינות בהן יש עונש מוות

 .שיעור הרצח גדול או שווה למדינות בהן אין עונש מוות

על שלום עונש המוות לא בהכרח משיג שתים ממטרותיו העיקריות שהן הרתעה ושמירה , אם כך

של הרוצח לא בהכרח מונעת את  והוצאתו להורג סידרתי מה גם שלא כל רוצח הינו רוצח. הציבור

 .ידו-ביצוען של עבירות רצח נוספות על

הצורך במתן עונש המהווה את הגמול , האם. מכאן שעונש המוות מקיים תמיד ובלבד את עקרון הגמול

 ?רתוהינו סיבה מספקת לגזי, שבוצעההראוי לעבירה 

כי השארתו בחיים תהווה , יש הצורך בוודאות מעל לכל ספק סביר, חת חייו של אדםילק לשםהאם לא 

 ?סכנה לחייו של אדם אחר

 

 

 ".279עונש המוות לא השיג דבר זולת נקמה, בעיניי. פרי ניסיוני הותיר טעם לוואי"

 התליין הראשי לשעבר של הממלכה הבריטית, אלברט פיירפוינט

 

 

  

                                                 
 77' עמ. לעיל 99ש "ה. גולן-ספרו של קוזלובסקי 279
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 נספחים

 

 1נספח 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.deathpenaltyinfo.org/history-death-penalty -מובא מ

  



41 

 
 2נספח 

 

 

 

 

 

 

 

 http://www.deathpenaltyinfo.org/part-ii-history-death-penalty -מובא מ
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 3נספח 
 

 

 

 /http://fadp.org/news/te-20070902 -מובא מ
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 4נספח 
 

Execution List 2010 

 

DATE NUMBER  

SINCE 

1976 

STATE NAME AGE RACE VICTIM RACE METHOD 

1/7/10 1189 OH Vernon Smith 37 B 1 Other Lethal Injection 

1/7/10 1190 TX Kenneth Mosley 51 B 1 White Lethal Injection 

1/7/10 1191 LA Gerald Bordelon* 47 W 1 White Lethal Injection 

1/12/10 1192 TX Gary Johnson 59 W 2 White Lethal Injection 

1/14/10 1193 OK Julius Ricardo Young 60 B 2 Black Lethal Injection  

2/4/10 1194 OH Mark Brown 37 B 1 Other Lethal Injection 

2/16/10 1195 FL Martin Grossman 45 W 1 White Lethal Injection 

3/2/10 1196 TX Michael Sigala 32 L 1 Latino Lethal Injection 

3/11/10 1197 TX Joshua Maxwell 31 W 1 Latino Lethal Injection 

3/16/10 1198 OH Lawrence Reynolds 43 W 1 White Lethal Injection 

3/18/10 1199 VA Paul Powell 31 W 1 White Electric Chair 

3/30/10 1200 TX Franklin Alix 34 B 1 Black Lethal Injection 

4/20/10 1201 OH Darryl Durr 46 B 1 White Lethal Injection 

4/22/10 1202 TX William Berkley 31 W 1 Latino Lethal Injection 

4/27/10 1203 TX Samuel Bustamente 40 L 1 Latino Lethal Injection 

5/12/10 1204 TX Kevin Varga 41 W 1 White Lethal Injection 

5/13/10 1205 OH Michael Beuke 48 W 1 White Lethal Injection 

5/13/10 1206 TX Billy Galloway 41 W 1 White Lethal Injection 

5/19/10 1207 TX Rogelio Cannady 37 H 1 Latino Lethal Injection 

5/19/10 1208 MS Paul Woodward 62 W 1 White Lethal Injection 

5/20/10 1209 MS Gerald Holland 72 W 1 White Lethal Injection 

5/20/10 1210 VA Darick Walker 37 B 2 Black Lethal Injection 

5/25/10 1211 TX John Alba 54 L 1 Latino Lethal Injection 

5/27/10 1212 AL Thomas Whisenhant 63 W 1 White Lethal Injection 

6/2/10 1213 TX George Jones 36 B 1 Black Lethal Injection 

6/9/10 1214 GA Melbert Ford 49 W 2 White Lethal Injection 

6/10/10 1215 AL John Forrest Parker 42 W 1 White Lethal Injection 



44 

6/15/10 1216 TX David Powell 59 W 1 Latino Lethal Injection 

6/18/10 1217 UT Ronnie Gardner 49 W 1 White Firing Squad 

7/1/10 1218 TX Michael Perry 28 W 1 White Lethal Injection 

7/13/10 1219 OH William Garner 37 B 5 Black Lethal Injection 

7/20/10 1220 TX Derrick Jackson 42 B 2 White Lethal Injection 

7/21/10 1221 MS Joseph Burns 42 W 1 White Lethal Injection 

8/10/10 1222 OH Roderick Davie 38 B 1 White 1 Black Lethal Injection 

8/12/10 1223 AL Michael Land 41 W 1 White Lethal Injection 

8/17/10 1224 TX Peter Cantu 35 L 2 White Lethal Injection 

9/9/10 1225 AL Holly Wood 50 B 1 Black Lethal Injection 

9/10/10 1226 WA Cal Brown 52 W 1 White Lethal Injection 

9/23/10 1227 VA Teresa Lewis ƒ 41 W 2 White Lethal Injection 

9/27/10 1228 GA Brandon Rhode 31 W 3 White Lethal Injection 

10/6/10 1229 OH Michael Benge 49 W 1 White Lethal Injection 

10/14/10 1230 OK Donald Wackerly 41 W 1 Asian Lethal Injection 

10/21/10 1231 TX Larry Wooten 51 B 2 Black Lethal Injection 

10/26/10 1232 AZ Jeffrey Landrigan 50 NA 1 White Lethal Injection 

11/4/10 1233 AL Phillip Hallford 63 W 1 White Lethal Injection 

12/16/10 1234 OK John David Duty 58 W 1 White Lethal Injection 

  

ƒ female 

* volunteer - an inmate who waived ordinary appeals that remained at the time of his or her 

execution 

~ foreign national  

¥ white defendant executed for murder of black victim 

 

 http://www.deathpenaltyinfo.org/execution-list-2010 -מובא מ
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 5נספח 
 

Year 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Murder 

Rate in 

Death 

Penalty 

States* 

9.94 9.51 9.69 9.23 8.59 7.72 7.09 6.51 5.86 5.70 5.82 5.82 5.91 5.71 5.87 5.9 5.83 

Murder 

Rate in  

Non-

death  

Penalty 

States 

9.27 8.63 8.81 7.88 6.78 5.37 5.00 4.61 4.59 4.25 4.25 4.27 4.10 4.02 4.03 4.22 4.10 

Percent  

Difference 
7% 10% 10% 17% 27% 44% 42% 41% 28% 35% 37% 36% 44% 42% 46%  40% 42% 

 

 

 

 

-http://www.deathpenaltyinfo.org/deterrence-states-without-death-penalty-have -מובא מ

had-consistently-lower-murder-rates 

  

http://davecoop.net/1991.htm
http://davecoop.net/1992.htm
http://davecoop.net/1993.htm
http://davecoop.net/1994.htm
http://davecoop.net/1995.htm
http://davecoop.net/1996.htm
http://davecoop.net/1997.htm
http://davecoop.net/1998.htm
http://davecoop.net/1999.htm
http://davecoop.net/2000.htm
http://davecoop.net/2001.htm
http://davecoop.net/2002.htm
http://davecoop.net/2003.htm
http://davecoop.net/2004.htm
http://davecoop.net/2005.htm
http://davecoop.net/2006.htm
http://davecoop.net/2007.htm
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 6נספח 
 

 
 

 

 http://www.gallup.com/poll/11005/support-death-penalty-us-britain-canada.aspx -מובא מ
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 7נספח 
 

 

 

 http://www.capitalpunishmentuk.org/abolish.html -מובא ב

 

 

 http://rds.homeoffice.gov.uk/rds/pdfs10/hosb0110.pdf -מובא ב
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 8נספח 
 

 
 

Methods of execution in 2009 included hanging, shooting, beheading, stoning, electrocution and lethal 

injection. 

Death sentences and executions 2009 

Where "+" is indicated after a country and it is preceded by a number, it means that the figure Amnesty 

International has calculated is a minimum figure. Where "+" is indicated after a country and is not preceded by 

a number, it indicates that there were executions or death sentences (at least more than one) in that country 

but it was not possible to calculate a figure. 

 

 

 Amnesty Internationalמובא מהאתר הרשמי של 

http://www.amnesty.org/en/death-penalty/death-sentences-and-executions-in-

2009?utm_source=supporters&utm_medium=banner&utm_content=globe_2009_320_250_

en&utm_campaign=death_penalty 

  

http://www.amnesty.org/en/library/info/ACT50/001/2010/en
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