
 

 

                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
ממשלת ישראל ' נ' הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל ואח /015549ץ "בג .1

 718( /)ד נג"פ', ואח
בשל הסייג של )עצם העובדה שפעולה מסוימת אינה מהווה עבירה פלילית 

כדי להסמיך את המנהל לבצע אותה פעולה ובכך , כשלעצמה, אין בה, "(צורך"
מחייב ( הפורמלי והמהותי גם יחד)עקרון שלטון החוק . לפגוע בזכויות האדם

שלילת . שפגיעה בזכויות אדם תעוגן בהוראת חוק המסמיכה את המינהל לכך
 (63פסקה . )אחריות פלילית אינה משמשת הסמכה לפגיעה בזכויות אדם

מנקודת המבט המשפטית דרכנו , אמת. ההחלטה בעתירות אלה קשתה עלינו…
ודעים אנו את קשייה וחיים אנו את י. אך אנו חלק מהחברה הישראלית. סלולה

מודעים אנו . חיים אנו את חייה של המדינה. איננו מצויים במגדל שן. תולדותיה
החשש כי פסק דיננו ימנע . למציאות הטרור הקשה בה שרויים אנו לעתים

. אך אנו שופטים. התמודדות ראויה עם מחבלים וטרוריסטים מטריד אותנו
. זו גם הדרישה שאנו מעמידים לעצמנו. על פי דיןדורשים אנו מזולתנו לפעול 

עלינו לפעול על פי מיטב מצפוננו . כשאנו יושבים לדין גם אנו עומדים לדין
 (5/פסקה . )והכרתנו באשר לדין

 

1. Cour suprême 5100/94 Comité contre la pratique de la torture en Israël 
 Le fait qu’une action donnée ne soit pas sanctionnée par la loi pénale (en raison du 
caractère de « nécessité »), ne permet pas pour autant le fait de pouvoir la légitimer violant 
ainsi les droits de l’homme…. (Paragraphe 36) 
…La décision que nous devons prendre nous est difficile car d’un point de vue juridique 
notre argumentation est solide mais nous sommes partie intégrante de la société israélienne, 
ne sommes pas dans une tour d’ivoire, et nous menons une vie de citoyen israélien. bien 
conscients de la situation dans laquelle nous évoluons parfois, le risque que notre décision 
entrave au bon fonctionnement de la lutte anti-terroriste nous préoccupe. Mais nous sommes 
des juges, et il nous incombe de nous en tenir à la loi et c’est notre ambition… (Paragraphe 
40) 

 
 פרק א, הנפש הלכות רוצח ושמירת, ם"רמב .2
רוצח שהרג בזדון אין ממיתין אותו העדים ולא הרואים אותו עד שיבא לבית . ה

 …דין וידינוהו למיתה

L’utilisation de la torture 
 

Le droit hébraïque face au 
terrorisme 
 
En cas d'urgence, pour sauver de 
nombreuses vies humaines, l'usage de la 
torture peut parfois s'avérer indispensable. 
Faut-il pour autant rendre son usage légal, 
voir obligatoire dans des situations 

extrêmes? 
Les conditions de détention du camp de 
Guantanamo seraient plus que douteuses. Doit-on 
faire usage de la torture pour prévenir des 

attentats ? 



 

 

אבל , במה דברים אמורים בשעבר ועשה העון שחייב עליו מיתת בית דין. ו
הרודף אחר חבירו להרגו אפילו היה הרודף קטן הרי כל ישראל מצווין להציל 

  .ואפילו בנפשו של רודףהנרדף מיד הרודף 
ואם יכולים להצילו באבר מאיברי הרודף כגון שיכו אותו בחץ או באבן או …. ז

 …בסייף ויקטעו את ידו או ישברו את רגלו או יסמו את עינו עושין
הרואה רודף אחר חבירו להרגו או אחר ערוה לבועלה ויכול להציל ולא . טו

ה את כפה ועבר על שני לאוין על הרי זה ביטל מצות עשה שהיא וקצות, הציל
  .לא תחוס עינך ועל לא תעמוד על דם רעך

פ שאין לוקין על לאוין אלו מפני שאין בהן מעשה חמורים הם שכל "אע. טז
המאבד נפש אחת מישראל כאילו אבד כל העולם כולו וכל המקיים נפש אחת 

 .מישראל כאילו קיים כל העולם כולו
 

2. Maïmonide, Lois concernant le meurtre Chapitre 1 
5 Quiconque commet un homicide volontaire ne sera pas abattu par les témoins ou par 
quiconque aurait assisté à la scène mais sera présenté à la justice qui prononcera la peine 
de mort à son encontre… 
6 L’on parle d’un cas où il aurait (déjà) transgressé un interdit passible de la peine de mort 
mais dans le cas où quelqu’un poursuit son prochain pour le tuer, même s’il (le poursuivant) 
est mineur (moins de treize ans), tout Israël a le devoir de sauver la personne poursuivie 
même au prix de la vie du poursuivant si nécessaire. 
7 …et si peut lui être porté secours en atteignant seulement un membre, par exemple qu’ils 
puissent l’atteindre par une flèche ou une pierre, ou qu’ils puissent lui couper la main à l’aide 
d’une épée, lui briser la jambe ou lui crever un œil, ainsi agiront-ils…  
15 Si quelqu’un voit une personne poursuivre une autre pour le tuer, ou poursuivant une 
femme pour la violer et qu’il aurait pu intervenir et ne l’a pas fait, il a négligé l’ordonnance : 
« tu lui couperas le poing » (Deutéronome 25,12) et a transgressé deux interdits : « sans lui 
accorder aucune pitié » (Deutéronome 25,12) et « ne sois pas indifférent au danger de ton 
prochain » (Lévitique 19,16). 
16 Bien que la flagellation ne soit pas appliquée sur des infractions qui ne sont pas commises 
au moyen d’un acte, il s’agit de fautes graves, car quiconque concourt à la disparition d’une 
âme d’Israël est assimilable à celui qui concourt à la disparition du monde entier et 
quiconque participe au maintien d’une âme d’Israël est assimilable à celui qui concourt au 
maintien du monde entier. 

 
 ב"סנהדרין עב ע .3

 .אין דוחים נפש מפני נפש
 

3. Talmud de Babylone, Traité Sanhédrin 72b 
Une vie ne prime pas sur une autre. 

 
 'פרק מ' ם מורה נבוכים חלק ג"רמב ./

אינו מותר בשום , הריגת מי שזומם לבצע עברה בטרם יעשנה: ודין זה כלומר
והם רודף אחר חברו להרגו ורודף אחר ערוות , פנים כי אם בשני מינים הללו

, אבל שאר העברות, מפני שזה עוול שאי אפשר לתקנו אם נעשה, אדם לגלותה
לזולת ואינם אלא אין בהם עוול , שיש בהן מיתת בית דין כגון עבודה זרה ושבת

 . ולפיכך אינו נהרג על היוזמה כי אם עד שיעשה, השקפות
 

http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_25_12.aspx
http://www.sefarim.fr/Pentateuque_Deut%E9ronome_25_12.aspx
http://www.sefarim.fr/Pentateuque_L%E9vitique_19_16.aspx


 

 

4. Maimonide, Guide des égarés, vol. 3, chap. 40 
Cette recommandation, je veux dire de tuer celui qui médite un crime, avant qu'il l'ait 
exécuté, ne s'applique qu'à ces deux cas seulement, à savoir si quelqu'un poursuit son 
prochain pour le tuer, ou s'il poursuit une personne pour atteindre à sa pudeur ; car ce sont 
là des crimes qu'il est impossible de réparer quand ils sont accomplis. 
Quant aux autres transgressions qui entrainent une condamnation capitale, comme, par 
exemple, l'idolâtrie et la profanation du sabbat, elles ne font aucun tort à d'autres personnes, 
et ne portent atteinte qu'à des idées ; c'est pourquoi il (le transgresseur) n'est pas mis à mort 
pour la simple volonté, mais seulement pour le fait accompli. 

 
 

 כבוד האדם וחירותו :יסוד -חוק .5
  הגוף והכבוד, הגנה על החיים ./

 .על גופו ועל כבודו, כל אדם זכאי להגנה על חייו
 

5. Loi fondamentale : L’honneur de l’homme et sa liberté 
4. Protéger la vie, le corps et la dignité 
Tout homme a le droit de protéger sa vie, son corps ou sa dignité. 

 
 

 1988-ז"התשל, חוק העונשין .6
Ancienne version de la loi sur la légitime défense 

ניתן לפטור אדם מאחריות פלילית למעשה או למחדל אם יש בידו להראות . 22
שלא נהג כפי שנהג אלא כדי למנוע תוצאות שלא ניתן למונען בדרך אחרת 

או בגופם או , בכבודו או ברכושו, ושהיו גרומות חבלה חמורה או פגיעה בגופו
לבד שלא עשה וב]; או ברכוש שהופקד בידיו, בכבודם של אחרים שהגנתם עליו

יותר משהיה צורך סביר לעשות לאותה מטרה ושהרעה שגרם איננה בלתי 
 .[שקולה כנגד הרעה שמנע

 
Version actuelle 

   (6' ד מס"תיקון התשנ)צורך 
לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת . יא/6

מסכנה מוחשית  של פגיעה , שלו או של זולתו, גופו או רכושו, חירותו, חייו
ולא היתה לו דרך אחרת אלא , חמורה הנובעת ממצב דברים נתון בשעת המעשה

 .לעשותו
 

6. Lois concernant les sanctions 
Ancienne version de la loi sur la légitime défense 
22. Peut être exempté de responsabilité pénale une personne dont il est attesté que le 
comportement était nécessaire afin d’empêcher des conséquences qu’il n’aurait pu éviter 
autrement et qui auraient causer de graves blessures ou porter atteintes à son intégrité 
physique, à son honneur ou à ses biens, ou bien à la dignité ou à l’intégrité physique de 
gens qui sont sous sa responsabilité ou à ses biens qu’il t’a confié [à condition qu’il ne cause 
pas plus de tort qu’il n’en résolve]. 
 
Version actuelle 
Le caractère de « nécessité », modifiée   en   55764 
34.11 Un homme ne portera pas de responsabilité pénale au sujet d’un acte commis 
protégeant sa vie, sa liberté son corps ou ses biens, qu’il s’agisse de lui-même ou de 



 

 

quelqu’un d’autre, d’un danger palpable accompagné de graves infractions dues aux 
circonstances s’il n’avait pas d’autres moyens d’empêcher le drame. 
 
 

 סעיף ה, סימן פב, אבן העזר, א"רמ. 7
שהניקה ולד עד שמכירה [ שאינה אם התינוק]דאפילו אשה אחרת , ויש אומרים

כופין אותה ומניקה אותו בשכר מפני , [והתינוק מסרב לינוק מאשה אחרת]
כופין אותה להניקו בשכר , ואם אינה רוצה": ק ג"ס, פתחי תשובה]סכנת הולד 

 "[.שהרי מצוה זו מוטלת עליה לבדה להחיותו
 

7. Rama, Even Haézer Article 82 Alinéa 5 
Certains affirme qu’une femme (autre que la mère) qui a allaité un nourrisson qui s’est 
attaché à elle et ne veut désormais téter que de son sein, sera forcée de poursuivre 
l’allaitement et percevra une rémunération pour cela, à cause du danger dans lequel le 
nourrisson se trouve. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Traduction : David Horowitz 


