המחלקה לקרימינולוגיה

סייגים לאחריות הפלילית
73-115-01
שם מרצה :ד"ר ינון היימן
סוג הקורס( :הרצאה)
שנת לימודים :תשפ"א

סמסטר:

ב'

היקף שעות 2 :ש"ס

א .מטרות הקורס:
הכרת תחום הסייגים לאחריות פלילית ,תוך התמקדות ברציונאליים העומדים מאחורי הסייגים השונים
והשימוש בהם בפן המשפטי והקרימינולוגי .יישום והדגמות מהפסיקה ,לנושאים שונים שידונו במהלך
השעורים.

ב .תוכן הקורס:
הקורס יעסוק בין היתר בסייגים הבאים  :אי שפיות ,שכרות ,הגנה עצמית ,טעויות ,זוטי דברים ,כורח
וצורך.
מהלך השיעורים :הרצאה פרונטלית תוך הפניה ושימוש בחוק העונשין ובפסיקות שונות
של בתי המשפט בישראל.
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים( :רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
אין באפשרותי לפרט תוכן כל שיעור ושיעור .השיעורים כוללים את החומר המפורט בפסקה
ב' לעיל.
ג .חובות הקורס :בחינה מסכמת
דרישות קדם:
חובות  /דרישות  /מטלות:
מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי  /ציון עובר) 100% :עפ"י הבחינה.

ד .ביבליוגרפיה( :חובה/רשות)
פסקי הדין הנלמדים במהלך הסמסטר.
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חומר מחייב למבחנים :פסקי הדין הנלמדים בכיתה במהלך השיעורים.

סייגים לאחריות פלילית
סעיפים 34ה 34 -כב לחוק העונשין.
אי שפיות הדעת
ע"פ  118/53מנדלברוט נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד י .)1956( 281
ע"פ  186/55מיזאן נ' היועץ המשפטי לממשלה ,פ"ד יא .)1957( 769
ע"פ  8220/02יריב ברוכים נ' מדינת ישראל.
ע"פ  9612/10אברהם קוגמן נ' מדינת ישראל ,תק-על 3153 ,)2(2014

שכרות
ע"פ  6586/98אלסיבצקי נ' מ"י תק'-על' .73 )2(99
ע"פ  9258/00וניקו נטרלשווילי נ' מ"י ,אתר הרשות השופטת מיום .20.1.02
רע"פ  5340/12 ,6382/11קאדרה נ' מדינת ישראל ,תק-על 9414 )2(2013
הגנה עצמית
ע"פ  1713/95פרידמן נ' מ"י ,נ (.265 )1
ע"פ  89/78אפנג'ר נ' מ"י לג (. 141 , )3
ע"פ  298/88טויטו נ' מ"י  ,מד (.151 )1
ע"פ  2598/94חיים דנינו נ' מ"י .
ניר סומך נ 'עפ  4784/13מדינת ישראל
ע"פ  9020/14מדינת ישראל נ' לילאנה מזרחי ,תק-על 1501 )3(2015

טעויות:
טעות במצב דברים –סעיף  34יח' לחוק העונשין והסעיפים  22-19לחוק.
טעות במצב המשפטי – סעיף  34יט' לחוק העונשין והסעיפים (20 ,18א) רישא ו 21 -לחוק862/80 .
מ"י נ' שבירו  ,לה (. 775 , )2
ע"פ  5612/92מ"י נ' בארי ואח'  ,מה (.)1
זוטי-דברים
מגן איתן'" ,זוטי-דברים' – אך לאו מילתא זוטרא" הפרקליט מג .38
ע"פ  807/99מ"י נ' עזיזיאן נג (.747 )5
2

ע"פ (תל-אביב-יפו)  1720/95מ"י נ' מנשה יוסף ,תק-מח .3957 )3( 96

כורח 34 -יב34 ,טז34 ,יד34 ,טו35 ,א300 ,א(ב).
ע"פ  2130/95בשיר נ' מ"י  ,נא (.456 )3
דנ"פ  4200/97בשיר נ' מ"י ,תק-על .196 )3( 97
ע"פ  3920/00 ,3964/00חסוס נ' מ"י.
ע"פ  9020/14מדינת ישראל נ' לילאנה מזרחי ,תק-על 1501 )3(2015
צורך 34 -יא34 ,טז34 ,יד34 ,טו35 ,א300 ,א(ב).
בג"צ  4054/95 ,5100/94הועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח' נ' ממשלת ישראל ואח' ,תק'-על'
.)1(00

עו"ד ,פסיכולוג ,ד"ר (קרימינולוגיה) ינון היימן.
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