
 בבית לבוה היתה היא הלילה. בחצות בדלת דפיקות שמעה עסרה סמיה
 טוציס. מבני להתגונן כד■ בערה, לה שהשאיו הטעון החבה ובידה

■חת- שלוש ■ותה היא אותו. לבחץ וניסה רחרו! ניגש האלמוני

הווו בית■
מישפטי ניתוח •

 החדשה, הישראלית מציאות ך
 וכספות במזרנים דולארים של ₪1

 מישנה־חשיבות וקיבלה חזרה ביתיות,
 ההגנה זכות של המישפטית השאלה
ומפורצים. מגנבים העצמית
 בפורץ לפגוע לאדם מותר האם
 לו מותר כמה עד עליו? המאיים
 מותר האם בהתגוננות? לכת להרחיק

 בידו המוחזק מאקדח באש לפתוח לו
ברשיון?

 בהערכת הטועה אדם של גורלו מה
 עליו מאיים הפורץ כי וחושב המצב,
 דבר של שלאמיתו בעוד חם, בנשק
 יתברר אם או, באקדח־צעצוע? מדובר

 לא בגבו שננעץ האקדח כי אחר־כך
כלל? טעון היה

 להתגונן לאדם מותר החוק, על־פי
 טעה אם גם לו סולח החוק תוקף. מפני
 אקדח הוא השלוף האקדח כי וחשב

 והגיונית. כנה היא זו טעות אם אמיתי,
 והוא המישפטיות ההגנות לו יעמדו ואז
בפלילים. אחראי יימצא לא

 ישתמש לא כי הם הסייגים אולם
 את לסלק כדי הנחוץ מזה רב בכוח

 בפסק־דין שהודגם במיקרה הסכנה.
 בפני אדם התגונן החמישים, משנות

 בסידרה הצליח הוא אותו. שתקף שכנו
 התוקפן השכן על לגבור מכות של

 אותו והיכה המשיך ואז לארץ, ולהפילו
מפצעיו. מת שהתוקפן עד

 שתי בין הבחץ בית־המישפט
 שבה הראשונה, הסידרה המכות. סדרות

 נחשבה רגליו, על התוקף עדיין היה
 אחריות בת שאינה מכות לסידרת
 עצמית. הגנה נחשבה אלא פלילית,

 אחרי הנוספת המכות סידרת אולם
 חרגה הרצפה, על שכב כבר שהשכן
 כן, ועל הסכנה. את למנוע כדי מהנחוץ

עליו שניחתה ממכה המנוח מת אילו
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 העצמית ההגנה היתה לא זו בסידרה
 מורשע היה והוא לנתקף, עומדת

י בפלילים.
וה המפרט הישראלי פסק־הדין

 העצמית ההגנה של שילובן את קובע
 הוא בעובדה, טעות של וההגנה

 היועץ־ ז.949 משנת פסק־הדין
 שפורסם עסלה, סמיה נגד המשפטי
 ,497 עמוד ,,ד כרך דין, בפיסקי
סטודנט כל על־ידי היום עד והנלמד

ללימודיו. הראשונה בשנה למישפטים
 של סיפורה •

עסלה סמיה
 סמיה גברו. בדלת דפיקות ^

 ואימצה בבהלה התעוררה עסלה \ 1
 היתה השעה ליבה. אל התינוקת את
 רק כי היטב ידעה והיא חצות, כבר

מסתובבים ושודדים אנסים מחבלים,

בכפר. כזאת בשעה
 הבתים באחד התגוררה סמיה

 הדרוזי הכפר של ביותר המרוחקים
 מייד ,1949 היתה והשנה בית־ג׳אן,

 אחמד בעלה מילחמת־העצמאות. אחרי
 הבית את עזב אלניג׳ם, סעיד נימר

 ללבנון. ויצא אחר־הצהריים בשעות
יומיים. בעוד לחזור הבטיח הוא

 ילדיה חמשת עם לבדה נותרה סמיה
הכפר. שבפאתי בבית

 ״אל בעלה לפני התחננה תלך!" ״אל
 התינוקת עם לבדי אותי תשאיר

 על והצביע צחק הוא אבל והילדים.״
 אותך לימדתי ״הרי הטעון. הרובה

 מישהו ינסה ״אם לה. הזכיר לירות,״
 תהיה לא ואם זה?׳ ׳מי תשאלי להיכנס,
תפחדי!״ אל בו, תירי תשובה,
 החלונות את הדלת, את נעלה סמיה

 את עזב שבעלה אחרי מייד והתריסים,
 לילדים אוכל הכינה היא הבית.

 עלתה אחר־כך התינוקת, את והיניקה
ונרדמה. מיטתה על

 בישרו לא באישון־לילה הדפיקות
 הצליחה הראשונה הבהלה אחרי טובות.

 לא איש אבל שם?״ ״מי לשאול סמיה
 והוא הפורץ בפני עמדה הדלת ענה.
הצדדי. בחלון להתעסק עבר

 והיא לשם, נדדו סמיה של עיניה
 התריס את המחזיק הוו את ראתה

 רגע עוד בחלון, ניבע צר סדק מתרופף.
 ייכנס והפורץ — ייפתח והתריס
פנימה.

 את רועדות בידיים נטלה סמיה
 החלון, אל אותו כיוונה הטעון, הרובה

 או ענה, שם? ״מי רוטט: בקול ושאלה
יורה?״ שאני

תשובה. היתה לא הפעם גם אבל
 את ושמעה ההדק על לחצה סמיה

היריות. שלוש של קולן
 היריות, למישמע שהגיעו שכנים

מוטל שנמצא הגבר כי לסמיה הודיעו

בעלה. אחמד, הוא החלון, ליד מת
 נלקחה סמיה הגיונית. טעות

 בעלה. בהריגת והואשמה למעצר
 סיפר המישפחה לה ששכרה עורך־דין

 הלילה. אותו קורות את לבית־המישפט
 כי והעידה דוכן־העדים על עלתה סמיה

 המנסה הוא שפורץ בתום־לב חשבה
 אותה לאנוס הבודד, לבית להיכנס
במצב בהאמינה רכושה. את ולשדוד

 לה אמר אשר את עשתה זה, עובדתי
 כי בהאמינה באלמוני, ירתה היא בעלה.

וילדיה. עצמה על מגינה היא
 את קיבל המחוזי בית־המישפט

 מכל זוכתה עסלה סמיה גירסתה.
אשמה.

 הראשונה הפעם זו שהיתה מכיוון
 לפני עלתה הזו המישפטית שהשאלה

 התביעה עירערה ישראלי, בית־מישפט
 לבית־המישפט סמיה של זיכויה על

 תקדים לקבוע ורצתה העליון,
מישפטי.

 לבית־ היה אסור כי טענה, התביעה
 ההגנה את להרכיב המחחי המישפט

 העצמית, ההגנה על בעובדה טעות של
 כשלעצמה. נידונה אחת שכל מכיוון

 עשתה סמיה כי התביעה, טענה כן כמו
את למנוע כדי נחוץ היה מאשר יותר

 מיקרה, בכל פפציפי. מישפטי יעוץ לתת מתיימר זה מדור
כעובדות. הבדלים כגלל שוני יתכן

תדריך
מאחריות פוטר 4977 - תשל־ז העונשין לחוק 22 סעיף י
גדי זאת עשה אם גלשתי, ענידת שביצע אדם גלילית ן
שנתון למי או לגבודו, או לדגושו לגוגו, חבלה למנוע 1

עצמית'. .תמת מגונה זו הגנה לחסותו.
 מאשר יותר עשה לא האדם גי הם זו להגנה הסייגים _
 שגרם הנזק גי יש הסגנח• את למנוע גדי לעשות, צריך ל
שמנע. מזה יותר גדול אתו §£
ההגנה את להרחיב מאגשר העונשין לחוק 17 סעיף _
והאמין והגיונית, גנה טעות שטעה אדם לגבי גם העצמית £
שראיס יי להגגיי למעשה. קיים היה שלא עניינים במצב יי1

בעובדה'. •טעות
 בעובדה טעות של ההגנה את להרגיב מאפשרת הפסיקו! •

ן העצמית, ההגנה על בנ  גם פלילית מאחריות לזנות ו
 נשקפה לא למעשה באשר פלילית עבירה שביצע אדם 8

 והגיונית, גנה טעות טעה אם לגופו או לרנושו סננה
המסובנת. הדימיונית במציאות נפנות והאמין

אלא לו. מחוצה וגם בביתו לאדם עומדות אלה הגנות —ן
די להימלט, לנסות גל שדם עליו ציבורי שבמקום 5■  נ
 חייב אינו הפרטי בביתו ותוצאותיה. הסננה את למטע ■6

להימלט. לנסות


