
 משפט חוזר מם׳ 4342/91

 רחל עזרא

 נגד

 מדינת ישראל

 בבית המשפט העליון

[20.10.91] 

ר ג מ  לפני הנשיא מ׳ ש

 חוק העונשין, תשל״ז-1977, ס״ח 226, סעיפים 273, 287, 452 - חוק התכנון והבניה,
 תשכ״ה-1965, ס״ח 307, סעיף 224-חוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ״ד-1984, ס״ח 198,

 סעיפים 31,31(א), 31(א)(2).

 המבקשת הורשעה בביתימשפט השלום בתקיפת שוטר במילוי תפקידו ובהפרת הוראה חוקית, עבירות לפי

 סעיפים 273 וי287 לחוק העונשין, תשל״ז-1977. ערעורה נדחה בבית המשפט המחוזי. רקע האירוע הוא אייקיום

 צו מינהלי של מהנדס עיר, המורה למבקשת להפסיק בנייה. מאוחר יותר הוכשרה הבנייה נושא הדיון. לטענת

 המבקשת, התגלו לה לאחר מתן פסקי הדין קבלות, המצביעות על כך שבשעת הוצאת צו הפסקות הבנייה זו כבר

 הושלמה, ולפיכך לא הופר הצו.

 בית המשפט העליון פסק:

 א. (בעקבות מ״ח 118/84]) אין להכיר בראיה לצורך עריכתו של משפט חוזר, אם זו יכלה להיות בידי הנידון או

 יכלה להיות ידועה לו(437 ו).

 ב. במקרה דנן, יש להניח, כי מועד השלמת הבנייה במקרקעיה של המבקשת הינו עניין שבידיעת המבקשת,

 וודאי שהוא מסוג הדברים שבשעת בירור משפטה יכולים להיות ידועים לה, וכך דינן של הראיות שהוצגו

 על־ידי המבקשת. לעניין זה אין מקום להסתפק בטענתה, כי לא הצליחה לאתר ולמצוא את המסמכים אשר

 מאששים, לדבריה, מימצאים בדבר קיומה של עובדה זו. בכך לא סגי לצורך התקיימות הדרישה, כי הראיות

 החדשות, כביכול, לא יכלו להימצא בידיה או להיות בידיעתה(438 ו-ז).

 ג. (1) (בעקבות מ״זז 6/84[7]) לצורכי משפט חוזר אין להסתפק בכך, ע\מי שמעורב בעניין מעלה תיזה עובדתית

 חדשה; צריך להיות בהקשר או בנסיבות דבר כלשהו, המעניק לעובדות או לראיות החדשות, בהן מדבר

 סעיף 31(א)(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ״ד-1984, אמינות לכאורית, המצדיקה שקילתן

 מחדש ליד מערכת הראיות הקודמת. הווה אומר, מי שמחליט על המשפט החוזר, איננו פועל פעולה

 אוטומאטית, המעוגנת אך ורק בקיומה או בהעלאתה של טענה עובדתית, אלא עליו גם לבחון, אם

 העובדה או הראיה כאמור בסעיף 31(א)(2) שוקלות דיין על־מנת להצדיק ביטולו של הליך שנסתיים כדי

 להחזיר את הגלגל אחורה(440 א-ב).

 (2) במקרה דנן, אין הראיות שבידי המבקשת שוללות את האפשרות של המשך הבנייה לאחר הוצאת הצו

 המינהלי(440 ב-ג).
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 פסקי־דין של בית המשפט העליון שאוזכרו:

 [1] מ״ח 8/84 ברנס נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לט(1) 589.
 [2] מ״ח 3/81 - לא פורסם.

 [3] ע״פ 79/73 לביא ואת׳ נ׳ מדינת ישראל, פ״ד כח(2) 505.
 [4] מ״ח 2/81 אלקובי נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לה(3) 251.

 [5] מ״ח 1/89- לא פורסם.

 [6] מ״ח 7/87 - לא פורסם.
 [7] מ״ח 6/84 מאמא נ׳ מדינת ישראל, פ״ד לח(3) 498.

 בקשה למשפט חוזר. הבקשה נדמתה.

 י׳ חריש, היועץ המשפטי לממשלה - בשם המשיבה.

ה ט ל ח  ה

 1. המבקשת שלפנינו הורשעה בביתימשפט השלום בחיפה בת״פ 2844/89 בביצוע
 עבירות בניגוד לסעיף 287 לחוק העונשין, תשל״ז-1977 (הפרת הוראה חוקית), וסעיף 273
 לחוק העונשין(תקיפת שוטר במילוי תפקידו). מאידך, זוכתה המבקשת מעבירה של גרימת נזק
 בניגוד לסעיף 452 לחוק העונשין. ערעורה לבית המשפט המחוזי בחיפה(ע״פ 82/91 שניתן ביום

 25.4.91) נדחה, וכעת היא מבקשת קיומו של משפט חוזר בעניינה.

 2. הרשעתה של המבקשת סבה על השתלשלות העניינים הבאה:

 ביום 23.10.88 הוצא על־ידי מהנדס העיר קרית אתא צו מינהלי עליפי סעיף 224 לחוק
 התכנון והבניה, תשכ״ה-1965, המורה למבקשת להפסיק בנייתה ללא היתר של קומת מסד כולל
 מקלט ובקומת הקרקע - ריצפה מבטון וקירות מאיטונג, בנייה אשר בוצעה בנכס המצוי בגוש

 11010 חלקה זמנית 29 'ברחוב חנקין 15 בקרית אתא.

 המבקשת סירבה לקבל את הצו שעל קיומו הודע לה, ועליכן הודבק הצו ביום 26.10.88 על
 דלת הבנייה(כך אישרה אף המבקשת).

 ביום 7.11.88 נוכח מפקח העירייה שמסר את הצו, כי העבודה לא הופסקה. הוא פנה ישירות
 לקבלן והורה לו להפסיק לבנות, ברם, המבקשת הורתה לקבלן להמשיך בעבודתו.
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 למקום נשלח שוטר לבוש מדים, ומשעמדה המבקשת בסירובה להפסיק את הבנייה, ביקש
 אותה השוטר להתלוות אליו לתחנת המשטרה. כאשר סירבה המבקשת אף לכך, הודיע לה
 השוטר כי הוא עוצר אותה. המבקשת השתוללה, ומשאחז אותה השוטר בידה - תקפה אותו

 המבקשת.

 ביום 22.2.89 הוצאו היתרי בנייה המכשירים בנייה זו, אך לאור העובדה, כי תאריך זה
 מאוחר מיום ביצוע העבירות, הורשעה המבקשת בעבירות אשר פורטו לעיל ונגזר לה עונש של

 חודשיים מאסר־עליתנאי למשך שנה על ביצוען של אותן עבירות.

 3. נימוקי בקשתה של המבקשת מושתתים על כך, שלאחר מתן פסק הדין נתגלו לה ראיות
 ועובדות חדשות, אשר לא היו בידיה בזמן המשפטים שנוהלו נגדה בבית־משפט השלום ובבית

 המשפט המחוזי.

 לדידה, יש בראיות ובעובדות אלו, הסותרות לדבריה באופן מהותי את שנקבע בהליכים
 נגדה, כדי לשנות את תוצאות המשפט לטובתה. עובדות אלו אמינות לכאורה והן מנותקות

 ממכלול הנתונים והעובדות כפי שהוצגו כבר בערכאות שדנו בעניינה.

 ואלו הראיות החדשות שנתגלו למבקשת:

 (א) קבלות בגין יציקת המקלט עם היסודות נכון ליום 19.9.88. לטענתה של המבקשת,
 קבלות אלו מוכיחות, כי היא יצקה את המקלט טרם שהוצא לה צו מינהלי, וממילא לא הופר צו

 כזה;

 (ב) מסמך מהטכניון בנוגע למידגם בטון שנלקח ביום היציקה ומחזק, לגישת המבקשת,
 את גירםתה בדבר תאריך היציקה והבנייה;

 (ג) מסמך הנחזה כהסכם בין המבקשת לקבלן, ובו מפורט מתי על הקבלן לסיים את עבודות
 הבנייה - תאריך הקודם להוצאת הצו המנהלי;

 (ד) תכניות הבנייה.

 יש להוסיף ולציין, כי במכתבה לנציג היועץ המשפטי לממשלה, בו מפרטת המבקשת את
 מהות הראיות הללו, מציינת המבקשת כך:

 • ״הריני להביא לידיעתך כי כל המסמכים הרשומים לעיל לא היו אצלי בזמן המשפט
 שהתקיים נגדי, יען כי לא הצלחתי לאתרם ולמוצאם לפני המשפט ורק לאחר מתן
 גזר הדין מבית המשפט המחוזי הצלחתי לגלותם... זאת ועוד לא ידעתי על העדויות
 שהוצגו בבית המשפט מאחר ולא היה לי יצוג משפטי כלל וכלל, ומכאן גם שלא

 ידעתי אי אלו עדויות להציג בבית המשפט, ולהביא״.
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 4. בנסיבות שלפנינו, לא התקיימה אף לא אחת מן העילות המנויות בסעיף 31 לחוק בתי
 המשפט [נוסח משולב], תשמ״ד-1984 (להלן - החוק), הקובעות את התנאים להפעלת הסמכות

 להורות על קיומו של משפט חוזר.

 סעיף 31(א) לחוק קובע:

 ״נשיא בית המשפט העליון או המשנה לנשיא או שופט אחר של בית המשפט העליון
 שקבע לכך הנשיא, רשאי להורות כי בית המשפט העליון או בית משפט מחוזי
 . שיקבע לכך, יקיים משפט חוזר בעניין פלילי שנפסק בו סופית, אם ראה אחד

 מאלה:

 (1) בית משפט פסק כי ראיה מראיות שהובאו באותו ענין יסודה היה
 בשקר או בזיוף, ויש יסוד להניח כי אילולא ראיה זאת היה בכך כדי לשנות

 את תוצאות המשפט לטובת הנידון;

 (2) נתגלו עובדות חדשות או ראיות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם
 החומר שהיה בפני בית המשפט בראשונה, לשנות את תוצאות המשפט לטובת
 הנידון ובשעת בירור משפטו לא יכולות היו להיות בידי הנידון או להיות ידועות

 לי;

 (3) אדם אחר הורשע בינתיים בביצוע אותו מעשה העבירה, ומהנםיבות
 שנתגלו במשפטו של אותו אדם אחר נראה כי מי שהורשע לראשונה

 בעבירה לא ביצע אותה״(ההדגשה שלי - מ׳ ש׳).

 בענייננו נראה, כי עומדת למבחן תחולתו של סעיף 31(א)(2) לחוק. בסעיף זה מספר יסודות
 הנדרשים לצורך החלתו. בטרם אכנס לבחינת הרישא של הסעיף, היינו לגופן של העובדות
 והראיות החדשות שנטען לקיומן בענייננו, ובטרם בדיקה של השאלה אם הן עשויות לשנות את
 ״תוצאות המשפט לטובת הנידון״, יש להתייחס לאייהתקיימותה, במקרה שלפנינו, של הדרישה
 . המובאת בסיפא לסעיף זה, היינו - ש״בשעת בירור משפטו(של המבקשת - מ׳ ש׳) לא יכולות

 היו(העובדות או הראיות החדשות - מ׳ ש׳) להיות בידי הנידון או להיות ידועות לו״.

 ההלכה לעניין זה היא, כי ״אין להכיר בראיה לצורך עריכתו של משפט חוזר, אם זו יכולה
 הייתה להיות בידי הנידון או יכלה להיות ידועה לו״(מ״ח 8/84 [1]).

 מן האמור במ״ת 3/81 [2] ניתן ללמוד על אמות המידה הנדרשות מהמבקש כדי להסתמך על
 ראיה חדשה, בכל הנוגע ליכולת האיתור של אותה ראיה או בקשר למודעות לקיומה בזמן בו

 נוהלו ההליכים.

 במ״זז 3/81 [2] דובר על דו״ח של מומחה לבאליםטיקה, שבדק את אקדחו של המבקש שם
 ואשר היה בידי המשטרה אך לא הועבר לפרקליטות.
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 וכך נאמר שם מפי הנשיא לנדרי:

 ״ומכאן לתנאי השני, שבו אני רואה את עיקר הבעיה בבקשה זו - אם הראיה
 החדשה לא יכלה להיות בידי הנידון או לא יכלה להיות ידועה לו בשעת בירור
 משפטו. אין חולקין כי לצורך זה יש לייחס את התנהגותו ואת ידיעתו של פרקליט
 המבקש גם למבקש עצמו, (ראה מ״ח 6/80, פד״י ל״ה(2) 106). מסתבר שהדף
 הנ״ל מיומנו של מר ברגמן(מומחה הבאליםטיקה של מחלקת זיהוי פלילי במשטרה
- מ׳ ש׳), שהיה מצוי בתיק החקירה המשטרתית, לא הועבר בשעתו אל

 הפרקליטות...

 סעיף 9(א)(2) (הוא היום סעיף 31(א)(2) לחוק - מ׳ ש׳) מטיל על פרקליטו של הנאשם
 חובת שקידה סבירה בגילוי תומר ראיות לטובת מרשו, כי זאת יש ללמוד מלשון
 הסעיף המדבר לא רק על עובדות או ראיות שהיו בידי הנידון, אלא גם על כאלה
 שהיו יכולות להיות ידועות לו. אבל בנסיבות הענין אין אני יכול לקבל את עמדתו
 של היועץ המשפטי לממשלה שחובת שקידה זו חייבה את הפרקליט במקרה דנן
 לנחש ולחקור שמא ישנה ביומן העבודה של המומחה קביעה הסותרת לכאורה את
 ההנחה שהיריות נורו מאותו אקדח. החובה היתה מוטלת על מי שנתגלתה לו עובדה
 זו, אם אכן היתה זאת עובדה, לכלול אותה בחוות דעתו, כאמור לעיל״(ההדגשות

 שלי - מ׳ ש׳).

 הנשיא לנדוי מצטט מע״פ 79/73 [3], בו צוין, כי מטרת גילוי חומר החקירה לנאשם

 ולסניגורו היא הבטחת משפט הוגן לנאשם, ומשכך הגיע למסקנה, כי -

 ״מבחינה אוביקטיבית היא(הראיה - מ׳ ש׳) נעלמה מעיניהם, מבלי שניתן לייחס
 להם מחדל כלשהו בשל כך״(ההדגשה שלי - מ׳ ש׳).

 מוסיף שם הנשיא לנדוי, כי לא כך היה פוסק, לו הראיה הייתה מצויה בתיק החקירה הפתוח
 גם לעיון הסניגור(כפי שנפסק במ״ח 2/81 [4]).

 הראיות, שהובאו על־ידי המבקשת כתמיכה לבקשתה למשפט חוזר, תכליתן להראות, כי
 בשעת הוצאת צו הפסקת הבנייה הושלמה כבר הבנייה, ועליכן לא הופר כל צו.

 יש להניח, כי מועד השלמת הבנייה במקרקעיה של המבקשת הינו עניין שבידיעת המבקשת,
 וודאי שהוא מסוג הדברים שבשעת בירור משפטה יכולים להיות ידועים לה, וכך דינן של הראיות
 שהוצגו עליידי המבקשת. לעניין זה אין מקום להסתפק בטענתה, כי לא הצליחה לאתר ולמצוא
 את המסמכים אשר מאששים, לדבריה, מימצאים בדבר קיומה של עובדה זו. בכך לא םגי לצורך
 התקיימות הדרישה, כי הראיות החדשות, כביכול, שלפנינו לא יכלו להימצא בידיה או להיות

 בידיעתה:

 הן הקבלות בדבר יציקות הבטון(ששמה רשום עליהן כלקוח), הן תעודות הביקורת מטעם
 הטכניון(ששמה מתנוסס עליהן כ״מזמיך של אותן תעודות), הן החוזה שהיא חתמה עם הקבלן
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 והן תכניות הבנייה שלה אינן עובדות או ראיות, שבשעת בירור משפטה ״לא יכולות היו להיות
 בידי הנידון או להיות ידועות לו״.

 בענייננו, ניתן גם ניתן לייחס למבקשת מחדל, שבגינו לא היו בידיה הראיות בזמן בו נוהלו
 נגדה ההליכים הפליליים. במלים אחרות - גם העובדה (השלמת הבנייה) יכולה הייתה להיות

 בידיעתה וגם הראיות, החדשות כביכול, לאישושה של אותה עובדה יכלו להיות בידיה.

 לא זו אף זו, מאחר שהמדובר על בנייה במקרקעי המבקשת ומצוינת (ללא מחלוקת)
 מעורבותה בזמנים בהם הודע לה על קיומו של צו הפסקת הבנייה, נראה, כי לא יהיה זה מרחיק

 לכת לייחס לה ידיעה בפועל על מועד השלמת(או אייהשלמת) הבנייה.

 יפים לעניין זה דברים שאמר השופט מלץ במ״ח 1/89 [5] כתגובה לטענת המבקש שם, כי כבר
 בשעה שנתפס עם מכוניתו היה לו רישיון בעל תוקף, בניגוד לטענת באיכוח התביעה שנהיגתו

 זו הייתה בתקופת פסילה:

 ״לא ברור מן הבקשה מדוע מעלה המבקש טענה זו רק עתה ולא העלה אותה בשום
 שלב קודם, לא במשפט, לא בערעור, ואף לא בבקשות שהגיש לאחר שריצה את
 עונש המאסר. מאחר שכך, לא עמד המבקש בהוראות תקנה 4(א) לתקנות בתי
 משפט(סדרי דין במשפט חוזר) תשי״ז-1957 (תקנה המורה כי בקשה למשפט חוזר
 תוגש תוך תשעים יום מהיום בו נודע למבקש על קיום אחת העילות שבסעיף 31(א)
 לחוק: התקנה מפנה עדיין לסעיף בחוק בנוסחו מ־1957 - מ׳ ש׳), כאשר ברור

 שהעובדות הנטענות היו בידיעתו כל הזמן״(ההדגשה שלי - מ׳ ש׳).

 יתרה מכך, המבקשת מציינת במכתבה לנציג היועץ המשפטי לממשלה, כי מאחר שלא היה
 לה ייצוג משפטי, לא ידעה אילו עדויות להציג לפני בית המשפט. הגם שלאור מהות הראיות
 החדשות שנטענו ולאור דרישת הסיפא של סעיף 31(א)(2) לחוק אין מקום לטענה זו, הרי עולה,
 דווקא ממשפט הפתיחה בהכרעת״דינו של בית־משפט השלום, כי המבקשת ידעה גם ידעה אילו

 מסמכים עליה להביא עלימנת לאשש את גירסתה.

 וכך כותב השופט בתחילת הכרעתידינו:

 ״זכור לי שבתחילת הדיונים, כשהנאשמת הראתה לי מסמכים שונים, הייתי
 משוכנע שנעשתה טעות בכך שהאשימו אותה בהפרת הוראה חוקית, אולם לאחר

 ששמעתי היום את עדי התביעה, דעתי שונה״.

 מכאן עולה, כי לא נתקיימה דרישת הסיפא של סעיף 31(א)(2) לחוק, ונראה כי ״העובדה״
 (שהבנייה הושלמה עם צו הפסקת.הבנייה) ו״הראיות״, החדשות לדברי המבקשת, יכולות היו
 להיות בידי המבקשת או להיות ידועות לה או שאף היו כבר בידיעתה בפועל, ועליכן אינן חדשות

 כלל.
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 5. על הראיה או העובדה החדשה להיות מסוג כזה, שיש בו כדי לשנות את תוצאות המשפט
 לטובת הנידון(מ״ח 7/87 [6]): לעניין זה נקבע במח׳ 6/84 [7], בעמ׳ 501, כי:

 ״אין גם להסתפק בכך, שמי שמעורב בעניין מעלה תיזה עובדתית חדשה; צריך
 להיות בהקשר או בנסיבות דבר כלשהו, המעניק לעובדות או לראיות החדשות בהן
 מדבר סעיף 31(א)(2) אמינות לכאורית, המצדיקה שקילתן מחדש ליד מערכת
 הראיות הקודמת. הווה אומר, מי שמחליט על המשפט החוזר, איננו פועל פעולה
 אוטומאטית, המעוגנת אך ורק בקיומה או בהעלאתה של טענה עובדתית, אלא עליו
 גם לבחון, אם העובדה או הראיה כאמור בסעיף 31(א)(2) שוקלות דיין על־מנת

 להצדיק ביטולו של הליך שנסתיים כדי להחזיר את הגלגל אחורה״.

 בענייננו עולה מהעדויות, כי צו הפסקת הבנייה הוצא ביום 23.10.88, ואילו ממוצגים ת/3
 ו־ת/4(עדויות מפקח הבנייה ועדות השוטר) נובע, כי נעשו פעולות בנייה בתאריך 7.11.88.

 זאת ועוד, באימרתה במשטרה(ת/1) הסבירה המבקשת, כי חרף האמור בצו לא ראתה טעם
 לציית לו ולהפסיק את העבודה.

 מקובלת עלי גישתו של היועץ המשפטי לממשלה בחוות־דעתו, כי העובדה שנוצק בטון לפני
 הוצאת צו הפסקת הבנייה לא שוללת את האפשרות של המשך הבנייה לאחר היציקה. כמו כן, לא
 ניתן ללמוד מחוזה, אשר מתנה כי העבודה תסתיים תוך שלושה חודשים מתאריך פלוני, כי אכן

 כך היה הלכה למעשה.

 גם תכנית הבנייה, שצורפה כאחת הראיות החדשות, מלמדת, כי הבנייה כללה תוספת
 לקומת הקרקע ולקומה שמעליה - וזו נעשתה לאחר יציקת הבטון למקלט.

 משמע, ראיות אלו אינן יכולות ללמד - לבדן או ביחד עם חומר הראיות שהיה לפני בתי
 המשפט שדנו בעניינה של המבקשת (לרבות אימרתה בית/1) ־ שתוצאות המשפט בעקבות
 ראיות אלו היו משתנות לטובת הנידון. משכך, ממילא אין בראיות שלפנינו משקל כדי להצדיק

 ביטול הליך שנסתיים.

 6. מאחר שלא מצאנו כל זיקה בין הראיות שהגישה המבקשת להרשעה בגין עבירה בניגוד
 לסעיף 273 לחוק העונשין(תקיפת שוטר במילוי תפקידו), אין מקום, גם מטעם זה, להתייחם

 לאפשרות השינוי של תוצאות המשפט בכל הנוגע לסעיף אישום זה.

 7. מהאמור עולה, כי לא נתקיימה לפנינו אף לא אחת מהעילות המנויות בסעיף 31 לחוק,
 ואין לבקשה זו על מה לסמוך.

 על־כן החלטתי לדחות את הבקשה.

 ניתנה היום, י״ב בחשוון תשנ״ב(20.10.91).

 440 פסקיידין, כרך מה, חלק חמישי, תשנ״א/תשנ״ב-1991




