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 ?שינוי מגמה –זכאות ההכרה בהוצאות משפטיות שהוצאו בהליך פלילי 

 בועז פינברג, עו"ד  , עו"דגלעד ברון

  
ניתן פסק דין עקרוני על ידי כב' השופטת מרים מזרחי, בבית המשפט המחוזי,  61.16.61ביום 

לעניין שאלת התרתן של הוצאות ( כהן ירון פיננסים בע"מ נ' מנהל המכס והמע"מ 6161161ע"ש )
משפטיות שהוציאה חברה לצורך הגנתה וההגנה על מנהלה בהליך פלילי שהתנהל כנגדם. פסק 

היום, אשר התייחסו הדין סותר למעשה את פסקי הדין שניתנו על ידי בתי המשפט המחוזיים עד 
לסוגייה זו. פסקי הדין המוקדמים דחו באופן עקרוני את האפשרות להכיר בהוצאות משפטיות 

 שהוצאו ביחס להליך פלילי.  
 

אין אנו מתכוונים לניתוח של מלוא חוות דעתה של כב' השופטת, שכן זו חולשת על נושאים רבים, 
שאלת ההבדל בין ההכרה בהוצאות על פי  אשר כל אחד שלעצמו הינו מושא למאמר נפרד. כך,

, ובין ההכרה במס תשומות ששימשו את 6616 –הוראות פקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א 
. כך, לא ניכנס במאמר קצר זה 6691 -העוסק לצרכי עסקו על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו 

לייצוג מנהל החברה  לאבחנה שעושה כב' השופטת מזרחי ביחס למס התשומות שניתן לייחס
 העוסקת, כאשר הפעולות בהן מואשם המנהל נעשו במהלך עסקי החברה.  

 
מה שלדעתנו מהווה את החידוש העיקרי בפסק הדין נוגע לעמדתה העקרונית של כב' השופטת 
מזרחי ביחס לזכותו של אדם להתגונן מפני תביעה פלילית, כזכות חוקתית, ומכאן ההכרעה, 

וצאו במסגרת התגוננות זו, אינה מהווה הוצאה הנוגדת את "תקנת הציבור". שהוצאות משפט שה
כב' השופטת מזרחי מבצעת הכרעה ערכית בסוגייה זו, בניגוד לדעותיהם של שופטי בתי המשפט, 
אשר שמו דגש על תוצאת ההליך הפלילי. כב' השופטת מזרחי קובעת באופן מפורש, כי תוצאת 

לשאלה, האם יש מקום להכיר בהוצאות הייצוג של העסק, או של ההליך הפלילי אינו רלוונטי 
 מנהלו. 

 
כב' השופטת מזרחי מגיעה למס' הכרעות ערכיות. ראשית, נעשית אבחנה חדה בין הוצאות אשר 

כהוצאות  בהלכת הידרולההוצאו לצורך ביצוע עבירה, כדוגמת תשלומי שוחד, נושא אשר הוכרע 
הידרולה בע"מ נ' פקיד  1911116ע"א תן נוגדות את תקנת הציבור )אשר אינן ניתנו לניכוי בשל היו

(, ובין הוצאות משפטיות אשר מוציא אדם אשר נאשם בביצוע עבירות פליליות. כב' 1שומה ת"א 
קבוצות את סוגי ההוצאות הקשורות בפעילות  מחלק לשלוש בהלכת הידרולההשופט רובינשטיין 

 בלתי חוקית. 
 הוצאות שהן עצמן הוצאו בעבירה.  – הקטגוריה הראשונה

 תשלומים חוקיים שהולדתם בפעילות בלתי חוקית.  – הקטגוריה השניה
הוצאות הסותרות את תקנת הציבור, אף שהן עצמן  –"הוצאות פסולות"  -  הקטגוריה השלישית

 הוראות חוק.  אינן נוגדות
 

אין ספק שאלה אינן מותרות בניכוי, וככל שהדבר נוגע להוצאות  –באשר לקטגוריה הראשונה 
 המהוות מתן שוחד, ברי כי אלה הוצאות אשר הכרה בהן תהיה מנוגדת לתקנת הציבור.

 
 
 

Edition 11 – 31/01/2012  

http://www.nevo.co.il/psika_html/mechozi/ME-10-1012-18.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05067260-t11.htm
http://www.nevo.co.il/psika_html/elyon/05067260-t11.htm


 

Page | 2  

 

Edition 11 – 31/01/2012  

קבע כב' השופט רובינשטיין,  בהלכת הידרולה –באשר להוצאות מהקטגוריות השנייה והשלישית 
י הוא נוטה שלא להכיר בהוצאות אלה, ושנטל השכנוע שעל הנישום המבקש הכרה הוא כבד כ

ביותר. כב' השופטת מזרחי קובעת בראשית הניתוח, כי מאחר שהלכת הידרולה דנה בהוצאות 
ששימשו לתשלומי שוחד, הרי שחוות דעתו של כב' השופט רובינשטיין ביחס להוצאות מסוג 

 ית, הן אך אמרת אגב, ולא הלכה מחייבת. הקטגוריה השנייה והשליש
 

כב' השופטת מזרחי עושה אבחנה בין שתי סוגי הוצאות אשר נכרכו יחדיו בקטגוריה השנייה על 
הוצאות עונשיות )לדוגמא קנס או עיצום כספי(, והוצאות משפטיות.  –ידי כב' השופט רובינשטיין 

 וכך אומרת השופטת מזרחי: 
 

המחלק בין הוצאות שיש לאסור  דעתי היא כי קו הגבול"
ניכויין לבין אלו שיש להתיר ניכויין צריך היה לעבור בתוך 
הקטגוריה השנייה שיצר השופט רובינשטיין ולחלק בין 
שני סוגי ההוצאות, כך שהוצאות עונשיות יאסרו לניכוי, 

 והוצאות משפט יותרו."
 

להוצאות משפטיות מתבססים על  נימוקי של כב' השופטת מזרחי לאבחנה בין הוצאות עונשיות
 מס' אדנים:

 
נימוק מרכזי להצדקת איסור ניכוי הוצאות עונשיות הינו שהדבר יביא לסיכול מטרות  .6

הענישה המקוריות, שכן בהפחתת או הקטנת עונשו של העבריין, יש כדי לפגוע בהרתעתו. 
צורך הגנתו נימוק זה אינו חל ככל שהדבר נוגע להוצאות משפטיות שהעבריין מוציא ל

 בהליך הפלילי.

 

(, פקיד שומה נ' הד קריות בע"מ 09/161ע"א המשפט העליון, בהלכת הד הקריות )בית  .1
קופת מילווה "העולה", אגודה הדדית בע"מ ואוצר  11116ד"נ ובהלכת מלווה העולה )

( עושה לאשראי של הפועל המזרחי, אגודה הדדית בע"מ נ' פקיד שומה למפעלים גדולים
אבחנה  בין הוצאות בעלות אופי עונשי, או לפחות הוצאות אשר יש בהכרה בהן כדי לסכל 

לה. באשר להלכת מטרה הרתעתית של חוק, לבין הוצאות שאינן נופלות בגדר הוצאות א
, יש אבחנה מפורשת בין תשלומים עונשיים, כגון קנס, לבין תשלומים הנובעים הד קריות

אי תשלום חוב במועד, כגון הפרשי הצמדה וריבית. ויתרה מכך, יש התייחסות מפורשת 
למרכיב ההרתעתי הגלום בהוצאה עונשית, בניגוד לכל הוצאה תרופתית אחרת. באשר 

, הדגש שניתן ללגיטימיות של אי הכרה בהוצאה שנועדה לצרכי המלווה העוללהלכת 
העסק, הוא שאותה הכרה עלולה לסכל מדיניות הנובעת מחוק המדינה או פעולה 

 לגיטימית של הממשלה, בעלת חשיבות ציבורית. 
 

כב' השופטת מזרחי מסיקה מכך, כי ככל שהדבר נוגע להוצאות ייצוג משפטי, לא חלים 
השופטת מזרחי קובעת, כי לא ניתן להתייחס לייצוג משפטי כאל הוצאה  דגשים אלה. כב'

אלא דווקא ההיפך. לדידה, ייצוג נאשם  –המסכלת מדיניות בעלת חשיבות ציבורית 
בהליך פלילי מקדם מדיניות בעלת חשיבות ציבורית, אשר באה לביטוי, בין היתר בחוק 

ות הייצוג כאל זכות חוקתית בעלת , ומתייחס לזכ6666 –הסנגוריה הציבורית, התשנ"ו 
 מעמד רם.

 

כב' השופט רובינשטיין קובע שיקול נוסף בשלילת הזכאות לנכות הוצאות, והוא החשש  .9
"שלא יצא חוטא נשכר". לטענת כב' השופטת מזרחי, שיקול מעין זה לא חל ככל שהדבר 

או הוצאות  נוגע להוצאות הייצוג בהליך הפלילי, זאת להבדיל מהוצאות בלתי חוקיות,
עונשיות. כב' השופטת מזרחי מייחסת לייצוג בהליך הפלילי כלי חוקתי לחשפית האמת 

 ולאיזון כוחה של המדינה לכוחו של הנאשם, ואינה מקנה לנאשם הטבה אוטומטית.
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בנסיבות דברים אלה, מגיעה כב' השופטת מזרחי למסקנה, שבאיזון הנדרש בין עקרון "שומת 
ול תקנת הציבור, בכל מקרה כוחו של הראשון יגבר ככל שהדבר נוגע אמת", לבין שיק

להוצאות ייצוג בהליך פלילי. כב' השופטת מזרחי דוחה את צעות מלומדים, ובכלל זה עמיתיה 
לכס השיפוט  בבית המשפט המחוזי, אשר מבקשים לגזור את הסוגייה על בסיס סיווגים 

נפשי בעבירה הנדונה, או באם מדובר בעבירה פנימיים, כגון תוצאת ההליך הפלילי, יסוד 
 )רע כי נאסר(. mala prohibita)רע כשלעצמו( או  mala per seשהיא 

 
בשלב הזה, ועד שבית המשפט העליון יפסוק אחרת )או יאשר את הפסיקה בעניין זה(, נראה, 

מסגרת כי נישומים ועוסקים במחוז ירושלים יהיו זכאים לדרוש הוצאות משפטיות שהוצאו ב
הליך פלילי, בלא קשר לטיב העבירה, או לתוצאת ההליך, ובכפוף למבחנים שקבעה כב' 
השופטת מזרחי ביחס לשאלה עבור מי הוצאו הוצאות הייצוג, ולצרכי פעילות העסק )מבחנים 

 שלא נדונו במאמר זה(.
 

נים אנו נוסיף ונטען, כי בהתאם לפסק דין זה, ככל שהדבר נוגע לייצוג המשפטי בעניי
הקשורים באיסור הלבנת הון, הרי שלבטח יש מקום להכיר בהוצאות הייצוג המתייחסות 
לנכסים הנתפסים על ידי המדינה במטרה לחלטם בסוף ההליך. במקרה זה, קיימת ממילא 
מחלוקת, באם סוגיית חילוט הנכסים והטיפול בהתנגדות לסעדים הזמנים שהמדינה מבקשת 

ינה סוגייה פלילית. שכן, למרות שהליכים אלה ננקטים על פי עד להכרעה בהליך העיקרי, ה
דין פלילי )איסור הלבנת הון, פקודת הסמים המסוכנים(, הרי שעסקינן, בראש ובראשונה, 
בסוגייה קניינית ראשונה במעלה, כאשר נקבע בהלכות רבות, כי חילוט רכוש אינו מהווה 

 (. הלכת אלון כהן)ור' לעניין זה  סנקציה עונשית, אלא "הוצאת בלעו של גזלן מפיו"
 

בשולי הדברים, לאור פסק הדין, אנו ממליצים לדרוש הוצאות מעין אלו בדוחות, ואף לתקן 
דוחות לצורך הכרה בהוצאות אלה, גם אם רשות המסים מתנגדת לכך באופן עקרוני, וזאת על 

העליון, ותיפסק הלכה  מנת שדוחות אלה לא יתיישנו ככל שתיק זה יגיע לשעריו של בית המשפט
 חיובית בעניין.

 

 

 

עורכי דין.' משרד ברון ושותבועז פינברג או לעו"ד 1ד גלעד ברון ו"לפרטים נוספים ניתן לפנות לעו
 

 


