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בעניין:
מדינת ישראל
 
 
ע"י ב"כ עו"ד אבן חן, עו"ד הרשמן 
ועו"ד בנאי
המאשימה
 
נ  ג  ד
 
 
1. סמיון בניאורשווילי
2. ג'וני צבניה
3. סיגל צבניה
4. אבי פרץ
5. חברת פאשה טק בע"מ
 
 
ע"י ב"כ עו"ד צ'יזיק ועו"ד הראל הכהן
הנאשמים
 
החלטה
 
1.	באי כוח הנאשמים העלו טענה מקדמית נוספת במסגרת הטענות המקדמיות, אשר לגביה מצאתי להתייחס בנפרד משום חשיבות הסוגיה הנדונה.
 
2.	טענות באי כוח הנאשמים
לטענת הנאשמים יש לבטל את כתב האישום משתי סיבות:
 
א.	קיים הליך משפטי התלוי ועומד נגד הנאשמים באותו ענין של "הלבנת הון" בבלגיה. לפיכך יש לעכב את ההליכים המתנהלים בישראל באותו ענין מכוח הדוקטרינה של "הליך תלוי ועומד". לטעמם, דוקטרינה זו חלה לא רק ביחס לשני הליכים תלויים ועומדים בישראל, אלא בית משפט בישראל יכול גם לסרב, לפי שיקול דעתו, לדון בענין התלוי ועומד בפני בית-משפט מחוץ לישראל. 
סימוכין לכך הם מוצאים HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=3868&Tik_Ref=95&Tik_Type=6&zad=ורבר נ$$$&T=8&FromWord=1" \t "Psak_6111" בע"א 3868/95 ורבר נ' ורבר, פ"ד נב(5) 817. 
 
ב.	הנאשמים 1 ו- 2 הועמדו לדין בבלגיה, כאשר ישנה חפיפה בין התיק הנדון שם לבין התיק הנדון בישראל, ולכן אין להעמידם לדין משום טענת "סיכון כפול/כבר זוכיתי או הורשעתי". 
כסימוכין לטענתם זו הם מפנים HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=1558&Tik_Ref=03&Tik_Type=45&zad=מ|י נ$$$&T=8&FromWord=1" \t "Psak_73215" לדנ"פ 1558/03 מ"י נ' אסד, פ"ד נח(5) 547.
 
 
3.	תגובת המדינה
המדינה דוחה על הסף את טענת הנאשמים:
 
א.	לענין טענת "כבר זוכיתי או הורשעתי", בכדי שטענה זו תתקבל, נדרשת זהות ביסוד העובדתי (actus reus) של שתי העבירות, וזו אינה מתקיימת בנסיבות שבפנינו. 
המעשים, ובהתאם גם כתבי האישום, המיוחסים לנאשמים בישראל אינם חופפים למעשים ולאישומים אשר התקיימו בבלגיה. בישראל נעשתה הלבנת ההון באמצעות הנאשמת 5, בעוד שבבלגיה הלבנת ההון נעשתה באמצעות חברה אחרת (Livstar Trading).
 
מלבד האמור לעיל, טענת "כבר נשפטתי" תחול רק כאשר הזיכוי או ההרשעה הקודמים הוכרעו בישראל. במידה והנאשם הורשע במדינה אחרת, באותו המעשה בדיוק, אך העבירה שבגינה עומד הנאשם לדין היא "עבירת פנים" כהגדרתה HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק העונשין, התשל|ז-1977&T=4&FromWord=1&Seif=7" \t "Hok_26666" בסעיף 7 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן "החוק"), לא יוכל הנאשם לטעון "כבר נשפטתי" במדינה אחרת.
 
ב.	בהתייחס לטענה בדבר "הליך תלוי ועומד", עמדתה של המאשימה היא כי דין טענה זו כדין הטענה בדבר "סיכון כפול" ו"כבר נשפטתי". אותו כלל, לפיו כתב אישום שהוגש במדינה אחרת, אינו יכול לשמש עילה לטענת "כבר נשפטתי" או "סיכון כפול", יחול אף לענין טענת "משפט אחר תלוי ועומד". מלבד זאת, כאמור לעיל, אין זהות בין כתב האישום אשר הוגש בבלגיה לזה אשר הוגש בישראל.
 
4.	דיון
א.	טענת "סיכון כפול" וטענת כבר זוכיתי/הורשעתי
על ההבחנה בין טענת "כבר נשפטתי" לבין טענת "הסיכון הכפול", עמד קדמי בספרו על סדר הדין בפלילים, חלק שני, תשס"ג-2003 וכך כתב: 
"המדובר בשתי טענות ה"קרובות" זו לזו אם כי בסיסן העיוני שונה: האחת – סומכת על העקרון של מעשה בית-דין; בעוד שהאחרת מבוססת על עקרון, שאין להעמיד אדם פעמיים בסכנה של הרשעה בפלילים. משמעותה של טענת ה"סיכון הכפול" היא שהנאשם עמד כבר בעבר ב"סיכון" של הרשעה בשל אותו "מעשה", אך בשל טעם כלשהו – שאינו קשור בתביעה, הדיון לא הסתיים בפסק דין מרשיע או מזכה". 
 
מכאן, שהן טענת הסיכון הכפול והן טענת כבר הורשעתי/זוכיתי, עניינם באיסור העמדה לדין פלילי יותר מפעם אחת בשל אותו מעשה, אלא שטענת הסיכון הכפול תעמוד לנאשם מקום בו הוגש נגדו כתב אישום בהתאם לכללי הסמכות, וש"אילו נתקיים בו הדיון עד גמירא, יכול היה להסתיים בהרשעתו..." (קדמי, שם). 
בעוד שטענת כבר זוכיתי/הורשעתי, עניינה בפסק דין הקובע את תוצאות העמידה באותו סיכון. [להרחבה נוספת ראו ע"פ 72/60, היוה"מ לממשלה נ' האיל סלמאן ג'ועיה ואח', פ"ד יד(2) 1093; בג"צ 4162/93, נועם פדרמן נ' היועץ המשפטי, פ"ד מז(5) 309; בג"צ 20/50, ש. שוורץ נ' נשיאות ביה"ד הצבאי העליון ואח', פ"ד ד(1) 185; HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=2910&Tik_Ref=94&Tik_Type=7&zad=ארנסט יפת&T=8&FromWord=1" \t "Psak_164841" ע"פ 2910/94, ארנסט יפת ו- 8 אח' נ' מדינת ישראל, פ"ד נ(2), 221].
 
במקרה שבפניי, ברי שאין אנו עוסקים בטענה של "סיכון כפול" אלא בטענה של "כבר נשפטתי", שכן הנאשמים הורשעו בביצוע העבירות אשר יוחסו להם בכתב האישום הבלגי וכעת עומדים הם בפתחו של בית המשפט  הבלגי לערעורים. 
 
ב.	טענת "כבר נשפטתי"
מקורה של טענת "כבר נשפטתי", מצוי HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ|ב-1982&T=4&FromWord=1&Seif=149" \t "Hok_26422" בסעיף 149(5) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן: "חסד"פ") ולפיו:
"לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות, ובהן – 
...
(5)	זיכוי קודם או הרשעה קודמת בשל המעשה נושא כתב האישום".
 
סעיף זה נסמך על HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ|ב-1982&T=4&FromWord=1&Seif=5" \t "Hok_26422" סעיף 5 לחסד"פ הקובע:
"אין דנים אדם על מעשה שזוכה או הורשע קודם לכן בשל עבירה שבו; אולם אם גרם המעשה למותו של אדם, דנים אותו על כך אף אם הורשע קודם לכן בשל עבירה אחרת שבאותו מעשה; "הרשעה", לענין סעיף זה – לרבות העמדה למבחן ללא הרשעה תחילה".
 
סעיפים אלו אינם עוסקים בטענת "סיכון כפול" אלא בטענת כבר "נשפטתי" (ראו ע"פ 250/77 - מדינת ישראל נ' יגאל קרישינסקי, פ"ד לב(1), 94).
 
התנאים הנדרשים להחלת הטענה כבר זוכיתי/הורשעתי:
(1)	קיומו של "פסק דין" אשר בהעדרו אין כל בסיס לטענה.
(2)	על פסק הדין להתייחס ל"אותו מעשה".
בהקשר זה, ראשית נבדוק את זהות המעשה הפיזי. רק כאשר קיימת זהות במעשה הפיזי, תיבדק זהות היסודות של האקטוס-ראוס בהתאם להגדרת העבירות בחוק. ובלשונו של קדמי: ""מעשה" בהקשר זה, פירושו – כל רכיבי העבירה, למעט אלה הנמנים על היסוד הנפשי שבה" (קדמי, 952 ; בג"צ 69/85  פרומר נ' ביה"ד הצבאי לערעורים מ(2) 617 (להלן: "ענין פרומר").
 
בפרשת פרומר דובר בחייל אשר השאיר ברכב נשק ומסמכים שנגנבו. בית המשפט העליון, בדעת רוב, החליט כי המדובר הוא במעשה אחד, ועל כן פסק הדין בענין אובדן המסמכים מהווה מעשה בית דין לענין אובדן הנשק. בית המשפט הניח לטובתו של העותר, שרמת הזהירות הנדרשת לשמירת המסמכים והאקדח היא זהה. 
 
מעשים זהים הם אלו אשר כל רכיביו של האחד כלולים בשני, גם אם השני כולל יותר רכיבים מאשר הראשון (למשל עבירת השוד הכוללת בחובה את עבירת הגניבה). לעומת זאת, אם כל אחד מן המעשים כולל רכיבים אשר אין בשני, הרי שלא מדובר במעשים זהים, למשל עבירת הגניבה לעומת קבלת דבר במרמה (קדמי 953; וראו גם ע"פ 132/57 בנימין נכט נ' היועץ המשפטי לממשלה, פ"ד יא 1544, ע"פ 244/73 אורי רבר נ' מדינת ישראל, פ"ד כח(1) 798).
 
בע"פ 646/86 איטח נ' מדינת ישראל, פ"ד מא (3) 673, דובר בנאשם שייצא סם מסוכן מצרפת לישראל. בצרפת הנאשם זוכה מאשמת ייצוא הסם, אך הורשע בקשירת הקשר. בישראל הוגש כתב אישום על ייבוא סם ועל עבירת קשירת הקשר. בית המשפט פסק שייצוא הסם וייבואו לישראל אינם מהווים מעשים זהים, ועל כן אין בזיכוי בייצוא הסם בצרפת בכדי להוות מחסום לענין האישום בייבוא הסם בישראל. לענין קשירת הקשר, מכיון שזו כללה בחובה גם את ענין הייבוא, אכן קמה ועומדת טענת "כבר נשפטתי".
 
יצוין כי לענין "אותו מעשה" יש המבחינים בין עבירה "נמשכת" לבין עבירה "מתחדשת".
מסביר זאת קדמי בספרו (שם  950):
"בעבירה "נמשכת" נחשב כל "קטע" ממנה, אשר שימש נושא לפסק דין, כ"קטע עצמאי", לאמור: כעבירה נפרדת שנעברה בזמן "אחר"; ועל כן, אין בהרשעה או זיכוי לגבי "קטע" אחד כדי לשמש בסיס לטענה של "כבר נשפטתי" לגבי "קטע" אחר".
 
ובהמשך:
"נראה כי עבירות "נמשכות" שעיקרן הפרת איסור הקבוע בדין – כגון: החזקת רכוש החשוד כגנוב... הן עבירות "מתחדשות". ואילו לגבי עבירות "נמשכות" המבטאות אי קיום חובה במועד נתון – כגון: אי קיום חובת התייצבות לפי חוק שרות בטחון, אי קיום חובת הגשת דו"חות לפי HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]&T=4&FromWord=1&Seif=" \t "Hok_25614" פקודת מס הכנסה... יש להבחין בין סוגים: "נמשכות" ו"מתחדשות"; והכלל הוא כי עבירות אלו הן "נמשכות" בלבד אלא אם כן מורה המחוקק במפורש כי הן "מתחדשות". 
[ההדגשות במקור – ח'כ'] (שם, 954-956).
 
לגישתו של קדמי, הרי שבגין עבירה "נמשכת" שאינה מתחדשת ניתן להעמיד לדין פעם אחת בלבד, בעוד שבעבירה "מתחדשת", כל קטע מתקופת קיומה של העבירה מהווה עבירה "נפרדת", ועל כן אין בהרשעה לגבי קטע אחד בכדי למנוע העמדה לדין נוספת בשל קטע אחר. 
 
על חלוקה זו חולק פרופ' פלר ומסתייג מהרעיון של עבירה "מתחדשת", כעבירה המייצרת ריבוי עבירות. פרופ' פלר מציין כי במקרה של הטלת מאסר על תנאי על הנידון, תוכל התביעה להצביע על שתי תקופות נפרדות בהן בוצעו שתי העבירות  שבעטיין נגזר המאסר על תנאי וכך יהיה חייב בית המשפט, ולא רק רשאי, להפעיל את המאסר המותנה. 
 
יחד עם זאת, הלכה למעשה, אין נפקא מינה בין פרופ' פלר לשופט קדמי ויפים בענין זה הדברים שנאמרו HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?Tik=9159&Tik_Ref=05&Tik_Type=7&zad=יצחק כהן&T=8&FromWord=1" \t "Psak_168796" בע"פ 9159/05, יצחק כהן נ' מדינת ישראל, תק-מח 2006(4), 9018, 9021:
"נדמה, כי בסוגיות הקונקרטיות שבהן עסקה הפסיקה – וכך גם בענייננו – אין נפקות של ממש לשימוש במושגים השונים. בין בהשתמשם במושג "עבירה נמשכת" ובין בהיזקקותם למושג של "עבירה מתחדשת", הכירו בתי המשפט בכך שניתן להגיש כתב אישום נוסף בגין עבירות מסוגים אלו, והוא, במקרים שבהם התרחש אירוע אשר קטע את רציפות העבירה. הפסיקה התייחסה להגשת כתב אישום כאל אירוע מנתק, שלאחריו – אם העבירה עדיין ממשיכה להתקיים – ניתן להגיש כתב אישום נוסף. כך, למשל, בדנ"פ 7694/97 איוב נ' ועדת התכנון והבניה "מעלה חרמון", דינים עליון כרך נג 575 שעניינו אף הוא בעבירה של אי קיום צו בית המשפט לפי סעיף 210 לחוק (וראו גם ע"פ 122/82 עלפי נ' מדינת ישראל, פ"ד לז(2) 326, בעמ' 330, שעסק בעבירות של אי הגשת דו"ח לפי HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=פקודת מס הכנסה [נוסח חדש]&T=4&FromWord=1&Seif=" \t "Hok_25614" פקודת מס הכנסה). גם לגישתו של פרופ' פלר, ניתן להרשיע ולהעניש פעם נוספת בגין עבירה נמשכת. פרופ' פלר מציע לראות את גזר הדין שניתן בגין העבירה, ולא את הגשת כתב האישום, כמומנט המנתק שלאחריו ניתן להגיש כתב אישום נוסף (פלר, בעמ' 200). גישה זו אינה נוגדת את העיקרון הרואה את העבירה הנמשכת כעבירה אחת בלבד, שכן גם לאחר האירוע המנתק אין מדובר בעבירה "חדשה", נפרדת, כי אם אך בפתיחת "מעגל עבריני חדש". 
 
5.	ראוי לציין ולהדגיש, כי טענת כבר זוכיתי/הורשעתי וטענת הסיכון הכפול יחולו רק כאשר מעשה השיפוט הראשון היה בישראל. כאשר הזיכוי/הרשעה ניתנו במדינה אחרת, לא יחול הכלל, אלא אם קבע המחוקק אחרת. 
"כללי כפל הדין בהעמדה לדין מכוח תחולה טריטוריאלית, חלים רק במקרה בו אותה מדינה מטרידה יותר מפעם אחת את הנאשם באותו ענין. כאשר מדובר במדינה זרה, שהעמידה לדין את הנאשם בגין עבירה שבוצעה בישראל, יגבר האינטרס של המדינה לאכוף בעצמה את הדין הפלילי שלה, על פני האינטרס של הנאשם, כי לא יוטרד פעמיים באותו ענין". 
(ע"פ 84/88 מ"י נ' אברג'יל, מד(2) 140; עוד ראו ע"פ 88, 58/91 עלי אלמצרי נ' מדינת ישראל, תק-על 93(4), 153, עמ' 155).
 
 
כן ראו ספרו של פרופ' פלר, יסודות בדיני עונשין (תשמ"ד כרך א'), פרק ד, סעיף 352:
"גם הנימוק שהאדם כבר נשפט על אותה עבירה במדינה אחרת וזוכה, או הורשע בה ואף נשא את העונש שהוטל עליו, כלומר טענת מעשה בית דין זר, גם היא תידחה במקרה של תחולה טריטוריאלית של הנורמה הפלילית של המדינה, כי אין מדינה מוכנה להחיל דין זר על עבירה שבוצעה בתוך שטחה, ואין היא חייבת לסמוך את ידיה על מעשה בית דין נוכרי, כאשר הפרת הנורמה הפלילית של המדינה ארעה בתוך שטח ריבונותה - LOCUS REGIT ACTUM. 
עיקריות התחולה הטריטוריאלית של הנורמה הפלילית בישראל באה לידי ביטוי בשתיקת HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק העונשין, התשל|ז-1977&T=4&FromWord=1&Seif=3" \t "Hok_26666" סעיף 3 לחוק העונשין הקובע תחולה זו. עיקריות התחולה של הנורמה הפלילית של המדינה היא... הכלל, ולכן אינה טעונה הסדר מפורש; רק החריג, על היקפו הרצוי, מחייב הסדר פוזיטיבי מפורש".
 
יוצא מכל האמור לעיל, כי מקום שהעבירה בוצעה מקצתה או כולה בתוך התחום השיפוטי של מדינת ישראל ולמעשה חל עליה HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק העונשין, התשל|ז-1977&T=4&FromWord=1&Seif=7" \t "Hok_26666" סעיף 7(א) לחוק העונשין, לא תתקבל טענת "סיכון כפול" או "כבר נשפטתי" (ראו גם הוראת HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק העונשין, התשל|ז-1977&T=4&FromWord=1&Seif=9" \t "Hok_26666" סעיף 9(א) לחוק העונשין).
lawdata - דטהחוק 
מכאן שלענין סיכון כפול, לרבות טענת "כבר נשפטתי" – הרי שהכוונה לסיכון של הרשעה בישראל ולא במדינה אחרת, ולענין התחולה האקס-טריטוריאלית יש צורך בהוראת חוק מפורשת המורה אחרת כדוגמת HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], התשל|ג-1973&T=4&FromWord=1&Seif=38" \t "Hok_26523" סעיף 38 לפקודת הסמים המסוכנים.
 
אשר לנטל הוכחת הטענה, הרי שזה מוטל על כתפי הנאשם ועליו להוכיח כי כבר הורשע/זוכה בגין אותו מעשה (ראו ע"פ 244/73, אורי רבר נ' מ"י, כח(1) 798, 804). 
 
6.	בענייננו, מקובלת עלי טענת המאשימה שאין המדובר באישומים זהים. בבלגיה הואשמו הנאשמים בשלושה דברים עיקריים: ארגון פשע, הלבנת הון והפרת זכויות יוצרים. האישום הזהה היחיד בשני כתבי האישום הינו האישום בדבר הלבנת הון. אולם, עבירת הלבנת ההון שיוחסה לנאשמים בבלגיה מתייחסת להלבנת ההון שבוצעה שם, בעוד שבישראל הואשמו הנאשמים בעבירות של הלבנת הון אשר בוצעו בישראל.    
כפי שצינתי, התנאי הראשון שצריך להתקיים עניינו זהות המעשה הפיזי. תנאי זה אינו מתקיים בנסיבות המקרה דנן. הלבנת ההון בבלגיה נעשתה באמצעות חברת Livstar Trading כאשר הנאשם 1 הורשע בגין הלבנת הון שם בסכום של 77,485 יורו ([עמודים 39-42 להכרעת ביה"מ לערעורים בבלגיה), ואילו בארץ הלבנת ההון נעשתה באמצעות הנאשמת 5 חברת פאשה טק בע"מ, כאשר הנאשמים מואשמים בהלבנת הון בסכום של כ- 19 מליון דולר. 
 
זאת ועוד; מקובלת עלי טענת המאשימה לפיה HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק איסור הלבנת הון, התש|ס-2000&T=4&FromWord=1&Seif=2" \t "Hok_23671" סעיף 2 לחוק איסור הלבנת הון המאפשר העמדה לדין בישראל בגין עבירות הלבנת הון שבוצעו בישראל, כאשר עבירות המקור בוצעו בחו"ל, למעשה מאפשר הגשת כתב אישום אחד בחו"ל – בגין עבירת המקור שאינה נכנסת בגדר סמכותה הטריטוריאלית של ישראל, וכתב אישום נוסף, בישראל, בגין עבירות הלבנת ההון אשר בוצעו בישראל ולגביהן לא קיימת סמכות העמדה לדין לכל מדינה אחרת פרט לישראל. פרשנות זו לא רק שמתיישבת עם לשון החוק אלא שהינה הפרשנות הראויה והיחידה המקיימת את תכלית HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק איסור הלבנת הון, התש|ס-2000&T=4&FromWord=1&Seif=" \t "Hok_23671" חוק איסור הלבנת הון, שאם לא כן עשויים אנו למצוא עצמנו בפני תוצאה אבסורדית בה תהפוך ישראל למדינה בה מולבן הון שמקורו בעבירות פליליות שבוצעו ברחבי העולם מבלי שתהיה כל סמכות העמדה לדין בגין מעשים אלו.  
 
יתרה מכך, גם אם אניח לטובת הנאשמים אף שהנחה זו כאמור, אינה מקובלת עלי, כי קיימת זהות בין האישומים, לא יהיה בכך כדי לסייע בידם לאור העובדה שכתב האישום הראשון הוגש בבלגיה בעוד שכתב האישום המאוחר הוגש בישראל. לפיכך, ובהתאם להוראות החוק והפסיקה שנדונו לעיל בדבר עבירה שבוצעה כולה או מקצתה בישראל, הרי שטענות "סיכון כפול" או "כבר נשפטתי" לא תעמודנה לנאשמים. 
 
7.	"משפט תלוי ועומד"
המסגרת הנורמטיבית
מקורה של דוקטרינה זו מצוי HYPERLINK "http://www.lawdata.co.il/lawdata/OpenDocFromLink.asp?hokNm=חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ|ב-1982&T=4&FromWord=1&Seif=149" \t "Hok_26422" בסעיף 149(6) לחסד"פ:
"לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות, ובהן – 
...
(6)	משפט פלילי אחר תלוי ועומד נגד הנאשם בשל המעשה נושא כתב האישום..."
 
הרציונל העומד מאחורי הוראת החוק היא שאין לקיים שני הליכים זהים במקביל. על כן, משמעות הטענה היא שכתב אישום אחר הוגש ומתנהל כנגד הנאשם בשל אותו המעשה.
 
התנאי לקבלת הטענה הוא, כי בית המשפט הדן בכתב האישום ה"ראשון" מוסמך לדון בו, ואותו כתב אישום תקף והוגש כדין (ראה בג"צ 43/50 א. וד. בכר נ' היוה"מ לממשלה ואח', פ"ד ד(1) 215).
 
יצויין כי השיקול המכריע לענין זה הוא מניעת קיפוח הנאשם בהגנתו ואין מדובר בשיקולים טכנים. המכריע בענין הוא בית המשפט שבפניו הועלתה הטענה. 
 
עוד יצויין כי ההלכה הפסוקה לענין "זהות המעשים" בהקשר לטענת סיכון כפול וטענת "כבר נשפטתי" יפה גם לענין זה (ראו קדמי, שם 958). מכאן, כי מקום בו קיים הליך תלוי ועומד בפני בית המשפט בחו"ל, כאשר המדובר בעבירה שכולה או מקצתה בוצעה בישראל, לא יהיה בכך כדי למנוע את ניהול ההליך בישראל, שכן, כפי שנדון לעיל גם במקרה בו זוכה/הורשע הנאשם בחו"ל, אין בזה כדי להביא לביטול כתב האישום בישראל, מקל וחומר מקום בו קיים הליך תלוי ועומד אשר טרם הוכרע. 
 
אשר על כן, ועל בסיס הטעמים שפורטו לעיל בהרחבה לענין טענת הסיכון הכפול וטענת "כבר נשפטתי", מצאתי לדחות את טענות הנאשמים בדבר "הליך תלוי ועומד" ו"סיכון כפול", לרבות טענת "כבר נשפטתי".    
 
ניתנה היום ה' באייר, תשס"ז (23 באפריל 2007) בהעדר הצדדים.
כבוב חאלד, שופט
    


