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בס"ד.                                            סיכום חומר בעונשין:
משפט פלילי מהותי עוסק במה צריך להוכיח כדי להטיל אחריות פלילית (כדי ש"הסיפור" יסתיים בהרשעה ובענישה). 
דיני העונשין בנויים כמו מגדל בן שלוש קומות:
	מה צריך להוכיח עבור כל עבירה.
	מה צריך להוכיח מבחינת הכוונות, היסוד הנפשי.

השלמת המעגל, נגזרות: מתי אפשר להטיל אחריות פלילית לא רק על מבצע העבירה, אלא גם למי שעזר לו, או למתי אפשר להטיל אחריות על מי שנקט מעשים, אפילו שלא השלים את העבירה (בשלב זה נדבר על מסייעים ומשדלים).
המשפט הפלילי הוא "מכניזם" שנועד להבטיח חיי חברה תקינים (למנוע "ג'ונג'ל"). המשפט הפלילי מגדיר כללי התנהגות, שמטרתם למנוע פגיעה בערכים בסיסיים או אינטרסים חיוניים של החברה. כוחו של המשפט הפלילי הוא בכך שהוא מטיל סטיגמה חברתית על העובר על החוק, וכן שהוא מטיל סנקציה (העונש או האיום בעונש). כלומר: "סתם" כללים ללא משמעות חברתית – אין בהם כוח. החוק הפלילי הוא אמצעי חברתי קיצוני ופוגע שמטרתו להכווין התנהגות מעצם ההרשעה (סטיגמה חברתית) ומעצם העונש. הפחד מההרשעה והפחד מהעונש – זה כוחו של המשפט הפלילי.
אין חפיפה בין מוסר לתחום הפלילי. לא כל התנהגות לא מוסרית או לא ראויה היא עבירה פלילית.
פסיקה: יש להיזהר מפירוש רחב מידי של דברי המחוקק כדי להימנע מתוצאות שהמחוקק לא חפץ בהן, כאשר יוטבע חותם של התנהגות פלילית על מעשים של כל יום.
סעיף 1 לפקודת הפרשנות מגדיר:
עבירה: "מעשה ניסיון או מחדל שדינם ענישה". עבירה יכולה להתבצע גם על דרך מחדל לאו דווקא במעשה אקטיבי אלא גם במעשה פאסיבי. גם חוסר עשייה יכול להיחשב עבירה, כמו כן ניתן להעניש גם על ניסיון עבירה. 
עונש: "קנס, מאסר או כל ענישה אחרת". ההגדרות הן מעגליות, ומשתמשות במילה המוגדרת בתוך ההגדרה, ולכן קשה לזהות מתי יש עבירה פלילית ומתי לא. 

שאלת "ההפללה": איזה התנהגות מתאימה להיות עבירה פלילית? הגדרות אלו עוזרות לקבוע אילו מהעבירות בתוך ספר החוקים יחשבו כעבירה פלילית (יש עונש לצידן), ואיזה לא.
כל דיון בהפללה לוקח בחשבון את העיקרון של אוטונמיה של הפרט, ומנגד את טובת הכלל. יש אינטרקציה תמידית ביניהם. צריך לאזן בין החירות של הפרט לעצב את חייו ככל העולה על רוחו לבין טובת הכלל. קביעה חברתית שנקבעה בהחלטה דמוקרטית מה הם האינטרסים החיוניים לקיומה התקין. רשימה של ערכים מוגנים שמבטיחים שמירה על תפקוד של החברה- שמירה על שלמות הגוף, הרכוש, שמירה על בטחון המדינה. ערכים שגוברים לפעמים על טובת היחיד וחירותו להחליט מה שהוא רוצה.  החברה יכולה להתווכח לגבי האינטרסים האם אפשרי להפליל אותם או לא. דיון זה הוא עקרוני.
3 בסיסי הפללה- עקרון הנזק של מיל- גישה הקובעת שאסור לשלטון להתערב באוטונומיה של הפרט, אלא אם הפרט גורם נזק לאחר. 
עקרון הפטרנליזם- חוקים שנועדו להגן על האדם מפני עצמו, כמו שאב מגן על בנו.
מוסר- האם ראוי לאכוף נורמות מוסריות באמצעות דין פלילי?
טובת הכלל- יש 3 דברים נוספים שצריך להביא גם כן בחשבון בהחלטה הסופית:
1. עקרון המינימאליות (שיוריות)- עקרון שאומר שהמשפט הפלילי צריך להישמר רק להתנהגויות ולפגיעות החמורות יותר. מתוך חו"י כבוד האדם וחירותו. העיקרון מחייב שתהיה פרופורציה בין חומרת המעשה לבין חומרת העונש.
2. יעילות ההפללה- גם אם מוצדק להטיל אחריות פלילית לפעמים האכיפה וההתערבות הפלילית היא בלתי יעילה או דורשת הרבה משאבים באופן שעדיף להשאיר את ההתנהגות ולא להתערב. אין יעילות באיסור שהיה עד 88 על הומוסקסואלים.
3. הלימה- לא ליצור פער גדול בין עמדת המחוקק לעמדת הציבור- לא נכון ליצור חוקים פליליים, כאשר יודעים שהרבה אנשים יזלזלו בהם, ויעברו על החוקים כי זה נוגד את התפיסה הציבורית. אי יצירת חוקים שנוגדים את המוסר הציבורי, כגון יצירת חוקים גזעניים.
אפשר לבחון את סוגית הזנות בישראל או האונס לאור בסיסי הפללה שונים.

ההפרדה בין סוגי עבירות:
עבירות מסוג רע שלעצמו (Mala in Se) - עבירות "קלאסיות". עבירות שהן פליליות מעצם טבען (עבירות שעשייתן הינה לכשעצמה נוגדת את המוסר, אף לולא היו נאסרות בחוק). למשל רצח.
עבירות מסוג "רע כי נאסר" (Mala in Prohibita) - עבירות שהן פליליות רק בגלל שנקבעו כאיסור. עברות מיסוי, עבירות תנועה. זו לא עבירה שאפשר לדעת שהיא עבירה "מהרגע שנולדנו". 
שתי גישות פילוסופיות בעניין העבירה הפלילית:
הגישה הדאונטולגית - אשמה.  גישה גמולית. המשפט צריך לטפל בהתנהגויות שבטיבן הן פסולות מאוד. הגישה הזו בודקת את מידת האשמה. לשלם לעבריין כגמולו.
הגישה התועלתנית – הרתעה. איזה הסדר יביא את הרווח המקסימאלי לחברה. הגישה לא מתייחסת למונחי אשמה. היא בודקת איזה הסדר ישיג הרתעה מקסימאלית. 
כל אחת משתי הגישות ייצרו דיני עונשין שונים. השלכות לאבחנה בין שתי הגישות:
1. ענישת המנסה- גם מי שמנסה לעשות עבירה מקבל עונש. לפי גישות גמוליות אין הבדל במידת האשמה בין מי שהצליח לבין מי שרק ניסה. תיקון 39 מבטא חילחול של גישות גמוליות לתוך המשפט. לפי גישות תועלתניות הרתעתיות- מייחסות יותר משקל לתוצאה שנגרמה בפועל, ועשויות לעשות הבדל בין עבירה מושלמת לבין עבירה שנעצרה בשלב הניסיון ולא הושלמה מעולם. שמים דגש על הנזק שהתרחש. 
2. המשקל שיש ליחס ליסוד הנפשי- גישות תועלתניות יתייחסו יותר לנזק שהתרחש בפועל ופוחת עוסקות בשאלה מה מידת האשמה הסובייקטיבית. גישות גמוליות מחפשות מה חומרת המעשה ומה חומרת היסוד הנפשי של המעוול. ברוב העבירות יצטרכו להוכיח יסוד נפשי סובייקטיבי שאותו אדם ידע ורצה. יהיה יותר משקל ליסוד הנפשי כבסיס להרשעה מאשר בגישות תועלתניות שפחות מסתכלות על האשמה הסובייקטיבית אלא על התוצאה בפועל ועל הנזק שנוצר לחברה. יסוד נפשי= מה היה היחס הנפשי של המעוול ביחס להתנהגות שלו?
3. אי ידיעת הדין הפלילי איננה פוטרת מאחריות- כלל במשפט הפלילי. כלל שבעניין תועלתניות הרתעתיות הוא נכון. מנגד לפי תפיסה גמולית יש מקרים בהם הכלל לא צודק.
4. מה הם השיקולים בענישה- גישות תועלתניות יחפשו עונש שמקדם הרתעה של העבריין וכללית של החברה, בעוד  שגישות גמוליות יהפכו את שיקול הגמול לשיקול מרכזי בענישה- יחפשו עונש שמתאים לחומרת המעשה ולאשמתו של העבריין.  הצדק מבקש לבוא בחשבון עם מי שפגע בחברה במידה בה הוא פגע ולפי רמת אשמתו. 
בגדול, החוק שלנו מדגיש את עיקרון האשמה ברוח חקיקת חוקי היסוד. הגישה הגמולית מחלחלת יותר ויותר, אם כי עדיין יש בחוק הישראלי ערבוב בין הגישות.

3 מאפיינים לעבירה הפלילית:
1. שליטת הריבון בהליך- כאשר מדובר על הליך פלילי זהו משפט ציבורי, שהחברה היא זו שבאה חשבון עם מי שהפר את הכללים שלה. לא מדובר על סכסוך בין פרטים בחברה או חלוקת נזק, אלא הגנה על אינטרסים מוגנים של הכלל.
2. היעדר משמעות להסכמה או למחילה של הקורבן- ליחס הנפשי של הקורבן. אם החברה החליטה שקיימת עבירה, זה לא פלוני שנפגע – אלא החברה כולה, ולכן אדם לא יכול להסכים לכך שיבצעו בו 
עבירה פלילית. הסכמת הקורבן אינה רלוונטית, אלא אם כן מדובר בעבירה שתלויה בהסכמה כמו אונס.
3. תוצאת ההליך הפלילי- תוצאת ההליך תהיה הרשעה ועונש או זיכוי.  

מכיוון שמדובר בהכרעה של רוב והחברה על הערכים המוגנים שמצדיקים התערבות של משפט פלילי, זו החלטה שמשתנה ממקום למקום ומתרבות לתרבות ומשתנה על ציר הזמן. דברים משתנים ומשפיעים על התוכן של המשפט הפלילי. לדוג- החוק האוסר על הומוסקסואליות בוטל, לעומת זאת חוקק חוק חדש לגבי הטרדה מין.
פסיקה: שיקוף של תפיסה חברתית שאם פעם הפרשנות הייתה קצת שונה ופחות בחומרה להתנהגות שפוגעות באמון הציבור היום מסתכלים עליהם בצורה יותר חמורה. 
כמו כן סוגיית הכאת ילדים לצורכי חינוך. התפיסה החברתית והמשפט השתנו.  

מקורות המשפט הפלילי:
1. חקיקה ראשית: חוק העונשין תשל"ז 1977- על בסיס הפקודה הבריטית. בנוי מחלק כללי- עקרונות יסוד ודוקטרינות, חל על כל העבירות הפליליות שקיימות. וחלק ספציפי של רשימת עבירות ומה העונש עבור כל עבירה. מחולק לפי פרקים וסעיפים לפי ערכים מוגנים מתחיל מהכבד לקל. הנושא הראשון הוא בטחון המדינה- נחשב באופן מובהק נושא משמעותי ונושאים שונים נוספים. כל עבירה מנוסחת כהתנהגות ומה דינה. החלק הכללי עבר תיקון משמעותי בשנת 94 שנקרא תיקון 39. התיקון עשה מהפכה בנושאים משמעותיים כמו- יסוד נפשי. חלק מההוראות נכנסו מיד וחלק רק בשנת 95. הכניס הרבה סדר ודברים שהיו פרי פיתוח של פסיקה הפכו לפרי פיתוח של חקיקה.
סעיפים חשובים בחלק הכללי: ס' 24- מגדיר מה ההבדל בין חטא, עוון ופשע. ס' 34(כד)- סעיף הגדרות כמעין מילון. החלק הכללי הוא יחסית חדש. החלק של העבירות הוא חלק ישן, יש עבירות שלא שונו מאז 36 ולכן הן לא תמיד מתאימות לתפיסות החברתיות העכשוויות.
החלק הכללי יחסית חדש נוצרו בעיות של שימוש במונחים שונים. אם עושים חלק כללי חדש היו צריכים גם לשנות את סעיפי העבירה, אך לא עשו זאת. לכן הוסיפו את תיקון 42 שמתקן את ס' 90 (א)רבתי ו90(ב) שעושים את הגשר בין מושגים חדשים לבין עבירות ישנות. הגשר הזה הוא הכרחי כדי להשתמש בעבירות הישנות.  
עבירות מחוץ לחוק העונשין- ס' 34 (כג)- משליך שהחוק חל על כל העבירות הפליליות. החלק המקדמי- עקרונות היסוד, כללי- דוקטרינות להחלה, ושניהם רלוונטים לכל העבירות. 
כוללת חקיקה משנית- תקנות- ס' 2 לחוק העונשין קובע שהסמכות לקביעת התקנות היא גם לקבוע עבירות פליליות על תקנות אלו. אך יש מגבלות בעונש על תקופת המאסר, ובמקרים מסוימים טעון אישור של ועדות הכנסת.
2. חוקי יסוד – מעצבים את המשפט הפלילי.
3. פסיקה- הפסיקה נותנת תוכן לסעיפי העבירות. מעצבת את המשפט הפלילי.  
פסיקה: בעבר ביהמ"ש לא ביטל חוק של כנסת אלא יכול להתגמש בפרשנות. מאז חקיקת חוקי היסוד בשנות ה90 הכנסת גם כפופה לחוקי היסוד כמו שאר רשויות המדינה.
חוק יסוד כבוד האדם וחירותו הוא מרכזי. בו אין עבירות פליליות, אבל סעיפים 2-5 לחוק זה מונים זכויות מוגנות, זכויות ליבה שכוללות חיי אדם, שם טוב, חירות, קניין, כבוד, פרטיות בנוסף לזכויות ליבה הנאמרות במפורש, ביהמ"ש הכיר גם בשורה של זכויות נגזרות שלא מופיעות בפירוש אך נגזרות מהן- חופש ביטוי, שיוויון, חוק יסוד חופש העיסוק גם יכול להיות רלוונטי למשפט הפלילי. כשיש פגיעה בזכויות בסיסיות זה פלילי. גם ההוראות הכלליות צריכות לעמוד בתנאי חוקי היסוד (תיקון 39 נחקק לאחר חקיקת חוקי היסוד, ב- 1994). 
פסיקה: ביהמ"ש קבע שכל חוק, או תיקון של חוק שנחקקו אחרי המהפיכה החוקתית, כפוף אוטומטית לחוקי היסוד. לא בודקים אם התיקון מיטיב או מרע את מה שהיה פעם. מה שחשוב הוא התאריך. הרעיון של ההלכה: לפשט את הדיונים. להגיד שבסך הכול אנחנו רוצים שתמיד חקיקת הכנסת תהיה כפופה לחוקי היסוד, על ידי גישה "טכנית".
פסיקה: ביהמ"ש בוחן ב3 השלבים לפיהם מחליט אם החוק יבוטל או לא- האם נפגעה זכות יסוד? האם זה בהתאם לפסקת ההגבלה? מה התרופה? (לבטל את החוק, לפנות לכנסת ולבקש תיקון). החוק שמחייב צדדים לעבירה באחריות פלילית על עבירה נגררת אינו סותר חו"י. 

זכויות נפגעי עבירה: המשפט הפלילי הוא משפט ציבורי. תביע של המדינה ואין לקורבן חלק. בשנת 2001 חוקק חוק זכויות נפגעי עבירה שנותן להם זכויות והעיקר שישמעו את קולם בכל מיני נק' בהליך, במיוחד כאשר מדובר בעבירות מין ואלימות. נותנים להם זכות להשמיע. בחלק נותנים פיצוי ובחלק סיוע. התקדמות ושיפור. יש פסיקה שנותנת לכך תוכן. צריך להקשיב למה שיש לנפגע לומר בצורה רצינית. זה שינוי שמתרחש בכל העולם. חובה מוסרית כלפי הנפגעים. יש לכך משקל מרפא. לא טוב להדחיק את הפגיעה- הנפגע צריך לשתף.
עקרון החוקיות: 
"אין עונשין אלא אם כן מזהירין". אין להטיל אחריות פלילית, ללא עבירה פלילית מפורשת. כל מה שלא אסור מפורשות – הוא מותר. נועד כדי להבטיח שרק מי שאשם ישא באחריות הפלילית כי הייתה לו אפשרות לדעת מראש את הכללים. 2 תכליות עיקריות של העיקרון:
1. אזהרה מראש תאפשר הכוונת התנהגות- ההנחה היא שאנשים יודעים את החוקים ולכן הם יכולים לכוון את התנהגותם לפי הוראות החוק. מצד שני, מרבית האנשים יודעים רק את החוקים הרלוונטיים להתמחות שלהם.
2. אזהרה מראש תמנע שרירותיות וחוסר אחידות ביחס המשפט לאחר מעשה- אם לשלטון לא היו את הכללים מראש, לא הייתה אחידות ולא צדק. יש מחיר להגדרה מראש ולעיצוב העונש כי זה נותן אפשרות לעשות פשעים שאין עליהם עונש אך הכלל הוא שאין קובעים עונשים לאחר מעשה אלא  הדין מעוצב וקבוע מראש. 
נגזרות של עקרון החוקיות:
1. סמכות ליצור עבירות פליליות בחוק או על פי חוק שפורסמו בדין- ס' 1- אין ענישה אלא לפי חוק. אי אפשר ליצור עבירות בפסיקה, הן רק על פי חוק. חובה של פומביות החוק ופרסומו כדין.
פסיקה: הגיע מקרה קיצוני לביהמ"ש של עשיית מעשים מגונים בכפייה והוא לא הטיל אחריות פלילית כי זו עבירה שעוד לא הייתה קיימת.
2. דיוק החוק - שאיפה לצמצום השימוש במונחים מעורפלים- צריך שהחוק יהיה ברור לאזרח מין השורה. יש כאן בעיה שהרשות השופטת הופכת ככה למחוקקת ויוצרת עבירות. המחוקק צריך להגדיר את העבירות בצורה ברורה כדי ליישם את 2 המטרות של עיקרון החוקיות, לצד הצורך האמיתי ביצירת עבירות פתוחות ויותר רחבות.
פסיקה: ביהמ"ש נותן ביקורת על סעיפים מעורפלים כמו ס' 198 לגבי תקלה ציבורית. ס' 284- הפרת אמונים של עובד ציבור. 
3. ענישה ידועה מראש- ענישה ידועה מראש ולא לפי ראות עיניו של השופט הוא מוגבל לעונש שנקבע חוק. אין ענישה סלקטיבית. השיטה שלנו מסתפקת בענישת מקסימום על מנת לקיים את עקרון החוקיות.
4. הטלת אחריות פלילית רק בהתאם לחקיקה תקפה מבחינת הזמן והמקום- כללי התחולה בזמן נקבעים בסעיפים 3-6 לחוק העונשין. כללי התחולה לפי מקום עשיית העבירה נקבעים בסעיפים 7-17 לחוק.
החוק שעל פיו אדם הורשע צריך להיות תקף מבחינת המקום והזמן. הסעיפים קובעים שאין ענישה רטרואקטיבית, ומה יעשה בעניין שהשתנה לגביו הדין בין המשפט לבין מתן פסק הדין הסופי.
5. פרשנות בפלילים- ככל שהפרשנות מתרחקת מלשון הסעיף, כך יש פגיעה בעיקרון החוקיות.
פרשנות בפלילים:
1. בעבר צמחה גישה שלפיה יש לפרש איסור פלילי בצורה דווקנית – פרשנות שעולה באופן ברור ממילות הסעיף, כדי לא לפגוע בעקרון החוקיות. פרשנות מצמצמת בדר"כ מקלה עם הנאשם. 
פסיקה ישנה: איסור פלילי צריך להיות ברור. בית המשפט קבע שפרשנות מרחיבה פוגעת בעקרון החוקיות. אדם שרואה שלט, לא צריך להרהר לגבי מה אומר השלט, ושצריך ללכת עם הנאשם.
בית המשפט מדגיש שזה כלל פשוט שאין להרחיב את הפרשנות השיפוטית מעבר לתחום משמעות המילים שנבחרו על ידי המחוקק. גם אם נדמה לנו שמבחינת האינטרס הציבורי ראוי היה להרחיב, יש להעניש רק מכוח הוראה מפורשת. עדיף שאדם לא יקבל עונש על דבר המגיע לו, מאשר שיקבל עונש כאשר כלל לא מגיע לו עונש.
2. תזוזה מהגישה המצמצמת, מעבר לפרשנות התכליתית בפלילים- התזוזה המשמעותית מגישת הפרשנות המצמצמת הייתה באמצע שנות ה-80.
פסיקה: גם בפרשנות חקיקה פלילית, אין להיצמד למילים, אלא להתחקות אחר תכלית החקיקה. חוק פלילי הוא כמו כל חוק אחר, ויש לפרש אותו לפי תכלית החקיקה. פרשנות סבירה של חוק על פי התכלית שלו, לא סותרת את עיקרון החוקיות, מכיוון שהיא נמצאת במתחם האפשרויות הפרשניות הסבירות לפירוש. זוהי הגשמת מטרת המחוקק והוצאה לפועל של לשון המחוקק. דוג'- הרחבת ס' 257 בריחה ממשמורת חוקית. 
מהי תכלית החקיקה?   
1. תכלית היסטורית של החקיקה- מה הייתה מטרת המחוקק בעת שחוקק את החוק? מה רצה המחוקק להשיג באמצעות החקיקה? תכלית סובייקטיבית.
2. תכלית אובייקטיבית. מהי תכלית החקיקה בעיני פרשן בן זמננו, לאור עקרונות היסוד של המשפט הפלילי ושל השיטה הנהוגים היום, מפרש אובייקטיבית את תכלית החקיקה. על פי זה: המחוקק הוא לא היחידי שמפרש את החקיקה. הפרשן יפרש בעיניים של היום – מהי התכלית. זה הרבה מעבר לתכלית היסטורית.
בפסיקה: מחלוקת בין ברק לחשין האם יש להתחשב בתכלית החוקתית או שאין לעשות פרשנות לחוק. 
בהקשר של לשון הרע ברק קובע שהרצון לפגוע יכול להוות בסיס לעבירה פלילית. ברק נוקט בגישת פרשנות תכליתית ואין לו סיוע מלשון הסעיף או מההיסטוריה שלו ולכן הוא הולך לפי עקרונות השיטה
במקרה זה ישנם 4 עקרונות יסוד שמהווים בסיס לפרשנות:
זכות האדם לשם טוב של הנפגע, חופש הביטוי של התובע הפוגע, חופש אישי של התובע הפוגע מפני סנקציה פלילית, שלום הציבור. 
3. פרשנות של נורמה פלילית- ס' 34כא- רק אחרי שניסו לפרש סעיף  על פי תכליתו ולא הגיעו למסקנות, או שהתכלית הובילה למבוי סתום, ילכו עם מה שמקל עם הנאשם. סעיף זה מקבע את פסיקתו של ברק לפרשנות תכליתית של סעיפי חוק פלילי. בדר"כ פרשנות מצמצמת היא לטובת הנאשם.
פסיקה: בעניין איסור נהיגה עם אוזניות- שני הפירושים מתיישבים עם התכלית, ולכן יש לפנות לפירוש המקל עם הנאשם. סייג- מדובר כאן על עבירה קלה. בעבירות יותר חמורות ביהמ"ש ינסה למצוא פרשנות אחת. 
פסיקה: פרשנות תכליתית ופרשנות דווקנית מגיעות לתוצאות שונות. בית המשפט קובע שמתחם האפשרויות הלשוניות הם המסגרת וצריך לחפש את מה שמתיישב עם התכלית הסובייקטיבית ההיסטורית מה הייתה הכוונה, וגם עם התכלית האובייקטיבית על סמך עקרונות היסוד של השיטה איך אנחנו מפרשים. ככל שהפרשנות המילולית היא קלושה, אבל התכליתית יותר ברורה, אנחנו מוכנים ללכת רחוק יותר ונסתפק באחיזה קלושה בלשון ככל שהתמיכה התכליתית גדולה ומבוססת  (היסטורית, עקרונות השיטה, הגיוניות...).
יש לסייג- לא כל מה שנדחס למשמעות הלשונית של המילה – הוא הפירוש הנכון. מבין האפשרויות הלשוניות, ייקחו את הפרשנות שעולה גם עם התכלית.
שינויי גישות בין שופטים שונים- פרשנות דווקנית לעומת הגישה שהחוק לא מתכתב עם השינוי במציאות ולכן צריך לפרש אותו בצורה רחבה. 

כללי תחולה בזמן: 
חלק מנגזרת של עקרון החוקיות- להרשיע רק על עבירות שהיו בתוקף בזמן המעשה. לא ניתן להחיל שינוי חקיקה רטרואקטיבית. האיסור צריך להיות תקף בזמן ביצוע מעשים. מסגרת הדיון ביחס לתחולה בזמן מתייחסת לסעיפים 3-6 לחוק העונשין, וקיימים שלושה כללים בסיסיים
1. החמרה בדין פלילי פועלת רק מכאן ולהבא- ס' 3- אין עונשין למפרע. חיקוק היוצר עבירה חדשה חל מכאן ולהבא. אם החליטו להחמיר בענישה, ההחמרה תהיה תקפה רק למעשים שנעשו אחרי שההחמרה נכנסה לתוקף. מוסיף הסעיף וקובע שעדכון שיעורו של קנס אינו נחשב החמרה בעונש.
אולם קיימים שני חוקים משנת 1950 אשר חלים רטרואקטיבית: חוק עשיית דין בנאצים ועוזריהם וחוק למניעת פשע השמדת עם. ההצדקה לחוקים רטרואקטיביים מופיעה כפי שהיא מופיעה בפס"ד אייכמן, שמדובר במעשים שבכל קנה מידה, ובמבחינה אוניברסאלית הם פשעים מאוד חמורים.
2. הקלות בדין פלילי יחולו על פי רוב למפרע- ס' 4-5- ההיגיון מאחורי הכלל- החברה לא מענישה בגין מעשים שעל פי תפיסת ההווה, הינם מעשים שאין בהם פסול. אם החברה ביטלה את האיסור (למשל- משכב זכר), אין טעם להעמיד לדין בהווה את אותו אדם שביצע את העבירה בזמן שהיא הייתה עבירה. למרות שיש לכאורה "כעס" על אדם שעבר על הכללים החברתיים, לא מענישים על הפגיעה בכללים, אלא רק על פגיעה באינטרסים של החברה. שינוי בחוק שנעשה במסגרת תיקון 39. 
פסיקה: בפסיקה שקדמה לתיקון 39, ישנם פסקי דין בהם ביהמ"ש איפשר תחולה רטרואקטיבית מסוימת, למרות שהכלל היה שביטול של דין לא חל רטרואקטיבית. הרשיעו בגין חוק ששונה אך הקלו בעונש.
2.1. ביטול עבירה לאחר עשייתה חל למפרע- ס' 4- עבירה שהחוק שלה בוטל, לא תהיינה לה שום השלכות וכל ההליכים בגינה מופסקים. העבר הפלילי נמחק, אך אין פיצויים בדיעבד.
2.2. שינוי בחיקוק הפלילי יחול למפרע על פסקי דין שאינם חלוטים- ס' 5(א)- שינוי חקיקה המקלה עם העושה, בעוד ההליכים תלויים ועומדים, חל גם על מעשים שבוצעו לפני השינוי ובלבד שפסק הדין איננו חלוט. יכול להיות שינוי בהגדרת העבירה או שינוי באחריות הפלילית (מ"פ) או סייגים לעבירה, או הקלה בעונש. 
* פס"ד חלוט הוא פסק דין שאי אפשר יותר לערער עליו. ערעור על פסק דין בזכות הוא בתוך 45 יום.
2.3 פס"ד חלוט – רק שינוי מקל בענישה חל למפרע - ס' 5 (ב)- מחילים אחורנית רק שינוי בעונש. מקצרים לעבריין שנות מאסר. אין צורך בפרופורציה של השנים מתוך העונש המקסימום. 
לסיכום- החמרה תמיד היא מכאן ולהבא. הקלה, במקרה שפסק הדין הוא חלוט היא רק במקרה של ביטול העבירה, או במקרה של שינוי- יקלו בעונש בפסקי דין חלוטים, ויקלו באופן כללי על נאשמים בפסקי דין שאינם חלוטים.
פסיקה: ס' 5(ב) חל רק על עונשים שהקלה בהם היא פעולה מנהלית פשוטה וחותכת ולא מצריך שק"ד. השינוי שחל לגבי עבירת הרצח בס' 300 א לא נחשב הקלה בעונש המדובר בס' 5(ב) כי כאן יש שק"ד. כלל סופיות הדיון גובר.   
3. חריג לכלל- עבירות שהזמן גרמן- ס' 6- עבירות אלו מהוות חריג לכלל מס' 2. עבירות זמן הן עבירות שעמדו בתוקף לתקופה מסוימת, ואח"כ הן מתבטלות כי המציאות עצמה השתנתה. אם חל שינוי או התבטלה עבירה כי המציאות השתנתה, לא נקל עם הנאשם למפרע. יש עבירות שמראש במהות שלהן הן נכונות לתקופה מסוימת. כמו עבירות מתקופת הצנע או בשנת בצורת.
פסיקה: ביהמ"ש קובע הגבלות לפתיחת משפט חוזר בגלל שינוי בהלכה:
1. שינוי ההלכה נעשה בעליון.
2. מדובר בהלכה מאוד ברורה וחד משמעית.
3. ההלכה החדשה משפיעה באופן ברור על האחריות הפלילית או על הענישה.
4. יש חשש לעיוות דין.
ביהמ"ש מסביר שכשמדובר בשינוי בפסיקה שחל באופן ברור, יווצר עיוות דין גדול אם לא יאפשרו לו משפט חוזר. משפט חוזר לפס"ד חלוט ניתן רק במקרים מאוד חריגים. זה כלי להרשעות שווא. מדובר גם על מקרים בהם החוק לא השתנה, אלא הפרשנות של החוק השתנתה ויש לכך השלכה חמורה.
הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה:
בעבירות שיש עליהן עונש מקסימום יש לשופט מרחב שיקול דעת רחב. בעבירות חמורות יש גם עונש מינימום. ס' 35(א)- ממוקם בחלק הכללי ורלוונטי לכל העבירות. הקלות לגבי מקומות בהם שיקול הדעת של השופט מוגבל מראש, מלבד בעניין רצח. 
לגבי רצח יש ס' 300 (א)- עונש מופחת במקרים של הגנה עצמית מוצדקת, מצוקה נפשית חמורה. 
חוסר הכוונה של שיקול הדעת של השופט בענישה ברמה כזו שהוא יכול לתת כל עונש העולה על דעתו, יוצרת חוסר אחידות ותחושה לא נוחה של שרירתיות. בס' ההריגה דבר שמאוד בולט.
ב2013 התיקון התקבל כתיקון מס' 113 של חוק העונשין 2012 שמכווין את שיקול הדעת של השופט.
יש ארבעה שיקולים מרכזיים שעמדו בחשבון לפני הפסיקה לאורך כל השנים (לפני התיקון):
1. שיקול גמול- הלימה בין חומרת המעשה לחומרת העונש. כאשר אדם מפר את חובתו הוא צריך לקבל עונש בהתאם למעשיו ולמידת האשמה במעשה.
2. שיקול התרעתי- הרתעה אישית וכללית. צופה פני עתיד. מטרת הענישה הפלילית למנוע נזקים והישנות המעשה. שהנאשם הספציפי לא יחזור על המעשים שלו וגם למנוע מכל האחרים לפעול ככה.
3. הגנה על הציבור או מניעה- למנוע פיזית מהעבריין להזיק לחברה. החברה רוצה להרחיק את מי שפגע בה לתקופות ממושכות כדי שהוא לא יחזור ויפגע. רלוונטי בעבירות מין. על אף שלפי חומרת העבירה מגיע לעבריין מס' מסוים של שנים יתנו לו יותר כדי למנוע ממנו לפגוע שוב.
4. שיקום- תפיסה שרווחה עד שנות ה70. מטרת הענישה היא הבראה של העבריין והחזרתו לחברה כאזרח נאמן. בפועל השיקול נכשל. כן שיקול מרכזי בתחום עבריינות נוער והתמכרויות. 
הבחירה בין השיקולים השונים היא נגזרת ישירה של מטרות המשפט הפלילי, ולפיהן ניתן לומר מה השיקול המרכזי ומה לגיטימי.
גישות גמוליות דאונטולוגיות יעדיפו את שיקול הגמול- האדם הוא סובייקט ולא אמצעי להשיג מטרות חברתיות. גישות תועלתניות שמחפשות להשתית את מטרות המשפט כניסיון למנוע נזקים יקדמו הרתעה. עקרון מניעת נזק.
פסיקה: בפועל עד לתיקון, בהמ"ש מביאים את מכלול השיקולים הללו בחשבון כולל התייחסות לעברו הפלילי של הנאשם, נתוניו האישיים ללא כל יד מכוונת.
לפני תיקון 113 לא היה סימן כזה של הבנייה. הרעיון הזה הוא רעיון חדש. שינוי שהוא יש מאין, כאשר המטרה היא להכווין את שיקולי הדעת בענישה. תיקון שעשה מדרג וקבע מה השיקולים המנחים בענישה לפי דירוג, והוראה לשופט כיצד הוא אמור לעבוד מכאן ואילך. מלכתחילה היו הרבה התנגדויות לכך מצד הסנגוריה ומצד שופטים. בפועל הדוח הראשון שעוסק בנושא הוא דוח ועדת גולדברג מ97. הצע"ח מ2006, והחיקוק ב2012 שנכנס לתוקף ב2013. 
בגדול אפשר לומר שמהצעת החוק לחוק עצמו ניתן יותר שיקול דעת וסמכות לשופטים. באופן שבו הסעיפים מנוסחים יש מרחב תמרון לשופט, שלא היה בהתחלה בועדה ובהצעת החוק. הרעיון של עונש מוצא (ועדה שתקבע מהו העונש עבור ביצוע עבירה קלאסית) שהוצע נפסל בחוק עצמו. עונש מוצא אמור להיות פר סעיף ולא פר מקרה. ביהמ"ש מונחה ע"י המחוקק מה הנימוק העיקרי בענישה- ההלימה, גמול ומכך הוא צריך לקבוע למקרה הספציפי מתחם ענישה לפי עקרון ההלימה. לדוג' בעבירת ההריגה שהיא לפי החוק מ0-20 השופט קובע בשני שלבים: 
1. במקרה הזה שמדובר על מתחם של 5-10, נקבע לפי נסיבות ביצוע העבירה. 
2. לאחר מכן, בתוך המתחם יש סעיף העוסק בנסיבות רשות שעל פיהן ביהמ"ש קובע עונש קונקרטי. הרתעה לא משמשת בסיס לחריגה ממתחם ההלימה שנקבע, אבל כן לקבוע בתוך המתחם עצמו. לפי החוק גם כשיש שיקול של שיקום כן ניתן ביטוי לחומרת המעשה ונקבע בס' 40(ד)ב שאם המעשה ומידת האשמה הם בעלי חומרה יתירה (לפי החלטת ביהמ"ש), יהיה קשה לחרוג מהמתחם גם לצורך שיקום. ביהמ"ש יתן אפשרות של החמרה לצורך הגנת הציבור רק אם יש לנאשם עבר פלילי רציני רלוונטי לתחום העבירה שנעשתה, או אם הוצגה חוות דעת מקצועית על מסוכנות. החוק מתייחס לדרך הוכחת הנסיבות, רמת ההוכחה הנדרשת. הוראות שמתייחסות לריבוי עבירות. ס' 40יד מחייב חובת הנמקה לעונש הניתן. החוק מחריג את עצמו מעבריינות נוער שעליו חל חוק הנוער שהוא בגוון טיפולי.
יסודות העבירה הפלילית:
כדי להרשיע בעבירה פלילית צריך להוכיח שמתקיימים שני יסודות מצטברים: 
1. יסוד עובדתי Actus Reus: יסוד חיצוני אובייקטיבי המתייחס לעובדות שצריך להוכיח, על פי סעיף העבירה. 
2. יסוד נפשי Mens Rea: הלך הרוח שליווה את המעשה הפיזי, מה התחולל בנפשו של העבריין בעת הביצוע.
מדוע צריך להוכיח יסוד עובדתי? אחד מהכללים הבסיסיים בדיני עונשין הוא שלא מענישים על מחשבות ולכן צריך שיהיה מעשה עבירה עובדתי. כל זמן שהמחשבות לא יצאו אל הפועל, לא ניתן להחיל אחריות פלילית. מדוע לא מענישים על בסיס מחשבות? 
קשה להוכיח סיבה ראייתית, קיים פער בין מחשבות למעשים ואין בכך פגיעה בציבור, יש בכך פגיעה באוטונומיה של האדם, עלול להוות תמריץ ולעודד מימוש מחשבות פסולות. 
תיקון מס' 39 שם במרכז את עיקרון האשם ונתן ביטוי לגישה הגמולית.
ס' 18- היסוד העובדתי מוגדר קונקרטית בכל עבירה אחרת. היסוד העובדתי מורכב מ3 דברים- מעשה, נסיבה ותוצאה. תלוי בהגדרת העבירה. בניתוח עבירה, תחילה מפרקים את סעיף העבירה לשלושת הגורמים ומזהים אותם, ובשלב שני בודקים האם כל אחד מהרכיבים התקיים בעובדות שלפנינו.
1. מעשה- התנהגות. רכיב שחייב להיות בכל סעיף עבירה פלילית. אין עבירה פלילית בלי מעשה. מעשה מוגדר כ"מה שגרם ל-". מה שמשנה זה התוצאה, כל דרך שהיא תהיה חלק מהמעשה.
מעשה כולל גם דיבור פרסום דבר מה. 
ס' 18(ב)- גם ביחס לעבירות שמוגדרות אקטיבית, ניתן לבצע אותן גם במחדל, מקום שיש חובת עשייה מכוח דין או חוזה. אי עמידה בחובה הינה עשייה במחדל. כמו ס' 262 "אי מניעת פשע". 
פרופ' פלר מגדיר מעשה בתור הנעת שרירים- תרומה גופנית מוטרית להתהוות העבירה, כולל מחדל- משהו גופני שאני לא עושה כאשר צריך.
אדם צריך להיות בשליטה על המעשים שהוא עושה. דוגמאות לחוסר שליטה הן למשל מצב של היפנוזה, או מצב שבו נפלתי כתוצאה ממשהו שנפל עלי ופגעתי במישהו אחר. במצבים כאלו אין אחריות פלילית. 
2. נסיבה- תנאי חיצוני, אובייקטיבי שאינו תלוי במבצע העבירה. נסיבה היא עובדה שנלוות למעשה או לעושה ונמצאת בתוך ההגדרה של העבירה. בכל עבירה יש מעשה, אך לא בהכרח שתהיה נסיבה.  
פרופ' פלר מגדיר נסיבה כך: "נתונים המצויים במציאות האובייקטיבית בשעת ההתנהגות המהווה רכיב של היסוד העובדתי של אותה עבירה, ללא כל תלות בהתנהגות או בהימנעות ממנה". 
ס' 34כד מכיל רשימה ארוכה של הגדרות. סעיף זה מגדיר ומפרש מונחים או מושגים שייתכן ויופיעו כנסיבות. אולם, אם ההגדרה לא נמצאת בסעיף זה, היא תופיע בראש הפרק של העבירה הרלוונטית.
פסיקה: מפרשים את הנסיבות בסעיפי עבירה כדי לנתח האם הנסיבה התקיימה או לא. ביהמ"ש מבקש לקשר בין פרשנות היסוד העובדתי לערך המוגן בעבירה לפי ההקשר והתכלית. 
3. תוצאה- בחלק מהעבירות יש תוצאה, ובחלק לא. במקרים בהם אין פגיעה פיזית בתוך הגדרת הסעיף, העבירה היא עבירה התנהגותית שלא דורשת תוצאה. בעבירות תוצאתיות צריך גם להוכיח קשר סיבתי. להוכיח שהמעשה גרם לתוצאה.
פרופ' פלר מגדיר תוצאה כפגיעה בשלמותו, בתקינותו או באיכותו של האובייקט הפיזי נשוא העבירה.

עבירות תוצאה בכוח- עבירות של העמדה בסיכון - עבירת התנהגות שמוגדרת דרך יצירת הסיכון. מעשה שעלול לפגוע בבריאותו של אדם. אלו הם סעיפים שראוי להתייחס אליהם כעבירות התנהגות, למרות שאפילו הפסיקה לעיתים מתבלבלת. בעיקר כאשר מדובר בערך חברתי חשוב כמו עבירות שהערך המוגן בהן הוא חיי אדם. החברה רוצה למנוע מצבים של המתה, ובכך מענישה גם על יצירת הסיכון. 
לדוג'- ס' 430- לא מחייב שתקרה תוצאה ואסון, אבל כן מחייב שיהיה סיכון מהשארת הדבר. מענישים גם על עצם העמדה בסיכון.
פסיקה: דנים בשאלה מה קורה בסיטואציה שבה האדם המאוים לא קלט את האיום? דוגמה: אני מאיימת על מישהו בטלפון, ולא שמתי לב שהשיחה נותקה מזמן. סעיף 192 מנותח בפסק הדין כעבירת התנהגות, אבל חלק מההגדרה של היסוד העובדתי היא המאיים על אדם. המאיים = התנהגות. על אדם = נסיבה. אומר ביהמ"ש שהנסיבה "על אדם" לא מתקיימת במקום שבו המאוים לא קלט את האיום.

הביקורת של האבחנה בין עבירות התנהגות לעבירות תוצאה: מדובר על אבחנה של מזל מוסרי בעבירות תוצאה אם התרחשה התוצאה בפועל או לא. בנוסף, במציאות אין מעשה שאין לו תוצאה. לכן קשה לנו להבין למה עבירות כגון "הבועל אישה" היא עבירת התנהגות. המציאות השתנתה בעקבות המעשה. האבחנה המשפטית היא מאולצת, כי כל מעשה שמצליח הוא התוצאה, וקדם לה המעשה. דוגמא בולטת היא עבירת הגניבה. 
מחדל: הטלת אחריות פלילית על מי שנמנע מלעשות מעשה, שהייתה חובה לעשות. יש בכך אמירה מרחיקת לכת, מכיוון ש: 
1. כאשר המחוקק אומר מה לא לעשות (בצורה אקטיבית) יותר ברור מה המחוקק רוצה. הרבה יותר מסובך לאזרח כאשר מבקשים מאדם "לפעול", "לתרום", "להשקיע מאמצים" קשה להבין איך למלא את אותה הציפייה, כאשר יש להפעיל את שיקול הדעת. דוג' בולטת- העבירה של אי מניעת פשע ס' 262.
2. פגיעה בעיקרון החירות כאשר מטילים על האדם אחריות בכל המקרים בהם הוא לא מנע נזק. אין חובת הצלה כללית, ולכן לפי ס' 18(ג)- כדי להעניש על מחדל צריך להצביע על חובת העשייה.
הבדל מוסרי בין עשייה למחדל: התשובה מורכבת- בחוק "החולה הנוטה למות" החוק מאפשר לא לחבר למכונות הנשמה, אך לא מאפשר המתה אקטיבית ולהפסיק חיים. המחדל לעיתים יהיה מאוד חמור, ולא פחות חמור ממעשה אקטיבי במקרים מסוימים: אמא שמרעיבה את הילד שלה, יש במחדל שלה משהו חמור. 
פרופ' קרמינצ'ר אומר שגם במצבים זהים מבחינת יסוד נפשי, במעשה יש יותר נחישות עבריינית, ומוטיבציה להשגת המטרה. במחדל יש פחות מחויבות וזיקה לתוצאה. זהו היסוד למחשבה שמעשה אקטיבי הוא חמור יותר. לא קיימת קביעה שענישה על מחדל היא פחות חמורה מעונש על מעשה אקטיבי, כי בגזר הדין לוקחים מכלול שיקולים וזה תלוי סיטואציה.
במחדל קשה להצביע על קש"ס מאשר בעשייה אקטיבית. יש גם חשש קיים מפני המציל המקלקל- אם מישהו לא מבין בתחום הוא יכול רק להזיק ולכן עדיף לא לפעול.
לסיכום- הענשה על מחדל זה יותר מסובך מלהעניש על מעשה אקטיבי, וצריך להצביע על החובה לפעול.
סוגים שונים של עבירות מחדל:
1. עבירות שמנוסחות כמחדל, ובתוך סעיף העבירה מנוסחת גם חובת הפעולה. ס' 262- אי מניעת פשע, ס' 337 הפרת חובה של הורה או אחראי. 
2. עבירות גרימה- עבירות שאפשר לבצע אותן גם במעשה אקטיבי וגם במחדל. אם קיימת חובת עשייה ניתן להרשיע גם על מחדל. ס' 298- הריגה, ס' 322- אחריות על חסר ישע. 
3. עבירות שמנוסחות כמעשה אקטיבי, שלגביהן אפשר לבצע במחדל. לפי ס' 18 כמעט כל עבירה ניתנת לביצוע גם במחדל, פרט לעבירות מסוימות אותן ניתן לבצע רק במעשה אקטיבי. 
קושי של סיווג- מקרים בהם קשה להבחין האם ההתנהגות היא מחדלית או אקטיבית. פרופ' קוגלר שכותב על מחדל נצמד לאבחנה של "הזזת שרירים"- אם נעשו הזזת שרירים זו פעולה אקטיבית.

מקורות החובה לפעול:
ככל שאפשר לשאוב את המקורות ולאפשר לבית המשפט ליצור מקורות פעולה, אנו מרחיבים את הבסיס להרשעה בפלילים ולכן פוגעים יותר בוודאות המשפטית ובעיקרון החוקיות.
1. חובות מכוח הדין הפלילי- חובות פעולה מתוך החוק הפלילי. עבירות מחדליות שמכילות בתוכן את ההגדרה של החובה לפעול + סנקציה למי שמפר את החובה כמו חוק "לא תעמוד על דם רעך". ס' 263- חובת עזרה לעובד ציבורי או שוטר. 
כמו כן, חובות עשייה כלליות בתוך חוק העונשין. חוקים שמייצרים חובת עשייה, ובצידם אין שום סנקציה. מטרתם לשמש בסיס לאישום במחדל דרך סעיפים אחרים.
2. חובות מחקיקה חוץ פלילית- הסעיף אומר שהחובה נלמדת מכל דין או חוזה לאו דווקא פלילי. 
פסיקה: ניתן להתבסס על מקורות עשייה שמקורן בנזיקין ולבסס עליהם אחריות פלילית.
בין מלומדים יש מחלוקת האם, ועד כמה לייבא חובות מחוץ לדיני העונשין (עקרון החוקיות נפגע ככל שמייבאים יותר, ומצד שני רוצים להשאיר לבית המשפט את שיקול הדעת). ישנם מלומדים שאומרים שמותר לייבא חובות מכל מקום, אבל "צריכים להיות זהירים ולהפעיל שיקול דעת, ולא לייבא אוטומטית חובות מדיני הנזיקין אל חובות המחדל בפלילים" (קרמניצר). גישה מצמצמת יותר אומרת שגם אם אפשר לייבא חובות מדיני הנזיקין, צריך לייבא חובות שהוכרו בפסיקה בעבר ולא ליצור חובות חדשות.
3. חובות עשייה מכוח חוזה- יש אפשרות לגזור חובות עשייה מכוח חוזה. כמו מציל שמחובתו להציל מתרחצים. יכול להיות מכוח חוזה גם על צד שלישי שלא משתתף בחוזה אך נפגע מכך- כמו מוצר שמישהו קונה. 
4. עבירת מחדל קלה (א) כבסיס לעבירה אחרת (ב)-מתעוררות מספר שאלות:
* ס' 262 אי מניעת פשע. אם נגרם מוות ניתן להרשיע על בסיס סעיף זה גרם מוות ברשלנות? 
* בגין הפרה של חוק "לא תעמוד על דם רעיך" מוטל קנס. אם אדם לא עשה כלום לנוכח פצוע, וכתוצאה מחוסר הפעולה שלו נגרם מוות. האם אפשר להטיל עליו אחריות פלילית לא רק בעבירת קנס, אלא בעבירה יותר חמורה של גרם מוות ברשלנות? 
* אדם שהפר את החובה המנויה בסעיף, ובגין ההפרה קרה אסון (מוות, חבלה חמורה) – האם ניתן להצביע על חובת הפעולה בסעיף, ולהשתמש בה כמקור חובה לעבירה כבדה יותר?
פסיקה: אי אפשר להשתמש בחוק "לא תעמוד על דם רעיך" כבסיס חובה לצורך עבירה חמורה יותר, מכיוון שהמחוקק התכוון למצות את הדין במסגרת ס' 4 לחוק שבו העונש הוא קנס. לא ברור אם הדעה היא כללית לכל העבירות או ספציפית לחוק "לא תעמוד על דם רעיך".
בניגוד לפסיקה, לדעתה של ד"ר ויזל לא נכון לומר שעבירה מחדלית קלה לעולם לא תשמש בסיס להרשעה בעבירה חמורה יותר. ניתן לבסס הרשעה על עבירות מחדליות קלות, אבל תלוי באיזו עבירה מדובר. לדעתה, ס' 262 - אי מניעת פשע היא חובה שלעולם לא ניתן להשתמש בה כבסיס לעבירה חמורה יותר. אין זיקה מספיק חזקה בין מי שנדרש למנוע פשע ובין הפושע. מצד שני, בחובה הנמצאת בס' 1 לחוק "לא תעמוד", שהיא חובה מאוד מוגדרת ופשוטה. זוהי חובה שלפי מידת הקונקרטיות והדיוק בה, יש לאפשר להשתמש בה כמקור לעבירה חמורה יותר.
5. חובה של מי שיצר סיכון להסיר את הסיכון- פסיקה: הפסיקה הפלילית במפורש הכירה בחובתו של יוצר סיכון להסיר את הסיכון שיצר.  
ככל שהזיקה יותר קרובה כך יהיה יותר קל להטיל אחריות.
עקרון המזיגה/ עקרון הסימולטניות: 
היסוד הנפשי והיסוד העובדתי צריכים להתקיים בעת ובעונה אחת. מעבר לכך, היסוד העובדתי צריך לנבוע ולהיות קשור ליסוד הנפשי, למעט רכיב התוצאה, שיכול להיות מאוחר יותר.
הכלל אומר שלא מענישים על צירוף מקרים. צריך שיהיה קשר רציונאלי בין היסוד הנפשי ובין היסוד העובדתי. אם מעשה התחיל בטעות והעבריין ממשיך את המעשה בכוונה בית המשפט יאמר שמעשה שהתחיל ללא יסוד נפשי, אבל בהמשך הצטרף היסוד הנפשי. במקרים כאלו עקרון המזיגה חייב להתגמש. אפשרות נוספת, סיטואציות שמעלות שאלה בהקשר של עיקרון הסימולטניות, בדר"כ יפתרו על ידי אחריות בגין מחדל. (כי על מחדל אפשר להטיל אחריות רק על בסיס יסוד נפשי ולא בגין מעשה).
פסיקה: אם בזמן שהאדם ביצע את העבירה מבחינה פיזית, לא היה שם שום יסוד נפשי ניתן לזכות בגין עקרון הסימולטניות. אך לא בכל מקרה, יש מקרים בהם ביהמ"ש יסתכל על כל שרשרת המעשים כמקשה אחת, מעין "חריגה" מעיקרון הסימולטניות, בשם הצדק.
לא נדרשת חפיפה של בו זמניות קבועה בין הנסיבות להתנהגות, למרות שברוב המקרים יש דרישה כזו לא ב100% מהמקרים חייבת להיות חפיפה בין ההתנהגות לנסיבות. בהתאם לערך החברתי המוגן- ככל שהוא יותר חשוב תהיה יותר הרחבה בחפיפה בין הנסיבה להתנהגות. לדוג'- פגע בעובר שלאחר מכן נולד ונהרג אפשר להרשיע בגין גרימת מוות ברשלנות לאדם. 
העדר שליטה- ס' 34ז- כדי להטיל אחריות פלילית יש לוודא שההתנהגות הייתה בשליטה. אם האדם היה במצב של חוסר שליטה על תנועות הגוף שלו, אי אפשר להטיל עליו אחריות פלילית, מכיוון שהוא לא עשה מעשה. צריך שהמעשה יהיה רצוני. שליטה היא תנאי חיצוני מוקדם לקיומה של אחריות פלילית. אדם ישן או תחת התקף אפילפסיה לא שולט במעשיו. לא מדובר על חוסר מודעות (רשלנות), אלא על העדר שליטה. זה לא סייג אלא תנאי סף. (אבל כן מופיע ברשימה של סייגים לאחריות פלילית). 
מבחינת הגישה הגמולית, המחפשת אשמה, לא ניתן להאשים אדם שלא הייתה לו שום יכולת בחירה. המשפט הפלילי רוצה להעניש אנשים שבוחרים לפעול כנגד האינטרסים המוגנים של החברה. גם גישות תועלתניות שמבקשות להרתיע אנשים שלא יפגעו בחברה, לא רלוונטיות לאנשים שלא היו בשליטה בזמן שביצעו את המעשים. רלוונטי גם במחדל.
"כורח"- אדם ביצע עבירה כי איימו עליו שיהרגו אותו או את קרוביו אם לא יבצע. הבחירה של אותו אדם היא מצומצמת מאוד ועל כן לא ניתן להטיל גם עליו אחריות פלילית.
האבחנה בין העדר שליטה לכורח היא חשובה- היעדר שליטה הוא תנאי סף בסיסי, והוא בכלל לא יכנס למעגל הפלילי. הדיון ייסגר מכיוון שאין לו שום מידה של אשמה. לעומת זאת, ב"כורח" האדם עדיין פועל מתוך בחירה, ועדיין יש כאן שיקול דעת של החברה האם לפתור את האדם מאחריות פלילית בסיטואציה. ביהמ"ש יבחן עד כמה צומצמה הבחירה, ויתחשבו בנאשם לפי התנאים שהחברה קובעת.

התנהגות חופשית במקור- אם אדם נכנס במודע למצב של היעדר שליטה (על תנועות פיזיות), החברה רוצה בכל זאת להטיל אחריות, על מנת להגן על עצמנו מהתנהגויות כאלו, כדי שהחברה לא תפגע מאנשים שמכניסים את עצמם לסיטואציות של העדר שליטה ופוגעים בחברה. סמים, שכרות ואי שפיות זוכים לטיפול מיוחד בהסדר חוקי שמתייחס ספציפית לתופעות האלו. נטיל על אדם כזה אחריות פלילית על הנקודה שבה הוא בחר להיכנס למצב של העדר שליטה שגרם לו לבצע את העבירה. 
האדם יכול היה לבחור לא להיכנס למצב העדר השליטה. במקרים כאלו נבדוק את הכוונה פלילית לפני הכניסה למצב העדר השליטה. מעבירים את היסוד הנפשי מההתנהגות שיש בה שליטה לנקודת הזמן שלא הייתה בה שליטה, ונבחן בנק' זו מה היה היסוד הנפשי של הנאשם והאם הוא חשב על האפשרות שהעבירה תתבצע על ידו. במצב כזה יש 3 אפשרויות של יסוד נפשי:
1. רשלנות- לא עלה על דעתו שהכניסה למצב של העדר שליטה תוביל לעבירה, אך אם אדם סביר היה חושב כך נרשיע אותו ברשלנות.
2. מחשבה פלילית- מודעות לאפשרות שהעבירה עלולה להתרחש.
3. העדר שליטה בכוונה- האדם בכוונה נכנס למצב של העדר שליטה כדי לבצע את העבירה. 
את היסוד הנפשי ואת השליטה לוקחים בנקודת הזמן של ההתנהגות במקור, ו"מדביקים" אותם בנקודת הזמן שהאדם היה בהיעדר שליטה.
זה היה הדין בעבר, עד לתיקון 39- ס' 34 יד. המחוקק קבע את כלל הכניסה למצב בהתנהגות פסולה, כתוספת לסעיף 34ז.
סעיף א' קובע שני תנאים: 
1. הכניסה למצב של היעדר שליטה היה בהתנהגות נשלטת ופסולה. בכדי להחיל את סעיף 34יד, יש להראות שהמצב בכניסה היה בהתנהגות נשלטת ופסולה. התנהגות פסולה זה לאו דווקא התנהגות שאיננה חוקית, ביהמ"ש הוא זה שקובע מהי התנהגות פסולה מבחינה ערכית- כשאדם נרדם על ההגה זו התנהגות פסולה. 
2. (תנאי שעושה את ההבדל בין הסעיפים) הנאשם היה מודע, או אדם מן היישוב היה מודע לכך שהוא עלול לעבור את העבירה, ולאבד שליטה. מספיק שאדם מן היישוב היה מודע לכך, או שיכול היה להיות מודע.
ס' ב' מוסיף לעניין המחשבה הפלילית- אם התקיימו התנאים של כניסה בשליטה בהתנהגות פסולה ואדם מן היישוב היה צופה או הנאשם צפה, אז ניתן להטיל על אותו נאשם אחריות בעבירות של מחשבה פלילית. רואים אותו כמי שעבר את העבירה בכוונה.
יש הרואים בסעיף זה פגיעה בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כי ישנן עבירות שיש צורך להוכיח מחשבה פלילית. מטילים אחריות על אדם שבשום שלב לא הייתה לו אחריות פלילית.
אם במצב ששני התנאים המצטברים התרחשו, אז סעיף ב' אומר שנטיל אחריות פלילית על עבירה שדורשת מחשבה פלילית סובייקטיבית. 
ס' 34יד נועד להגן על החברה, החברה מעוניינת למזער את הפגיעות שלא הייתה בהן שליטה, אם היו נשארים בהתנהגות חופשית במקור, היה הרבה יותר קשה להוכיח מה היה היסוד הנפשי בנקודת הזמן שהייתה בה שליטה. היה צריך להוכיח שבנקודת הזמן האדם היה צריך לצפות.
הסעיף אומר כי מספיק שהאדם מן היישוב היה מודע לאפשרות שזה מה שיקרה בכדי להטיל אחריות פלילית בגין עבירות שהיה בהן מחשבה פלילית. ייתכן שיקרה מצב שדווקא אם ת"ד התרחשה כשהאדם ישן האחריות הפלילית תהיה יותר חמורה מאשר אם ההתנהגות בוצעה כשהאדם ער וזה קרה ברשלנות. אם האדם ער צריך להוכיח מעל לכל ספק סביר שהייתה לו מחשבה פלילית, לעומת כשאם ישן המדד הוא אדם סביר.  
ההבדלים בין התנהגות חופשית במקור לבין סעיף 34יד:
1. בדוקטרינה אין דרישה שההתנהגות תהיה פסולה, אלא מספיק שהיא תהיה חופשית- בלי שליטה. 
2. בעבר, לפי דוקטרינת "התנהגות חופשית במקור" ניתן היה להטיל אחריות פלילית על אדם שהתנהג בהיעדר שליטה אך ורק לפי סוג היסוד הנפשי שהיה לו בעת הכניסה למצב, ספציפית באותה נקודה. בתיקון יש יותר אחריות על האדם והגנה רחבה יותר על החברה- לפי סעיף 34יד (ב), מי שעמד בתנאים של סעיף 34יד (א) ניתן להטיל עליו אחריות בעבירות של מחשבה פלילית.
לסיכום הסעיף- אדם שנכנס למצב של היעדר שליטה בהתנהגות חופשית או פסולה וצפה, או שהיה צריך לצפות את המעשה, תוטל עליו אחריות פלילית כאילו היה מודע למעשיו.
ס' 34ה- נטל ההוכחה. חזקה שמעשה נעשה בשליטה. חזקה זו ניתן להפריח במצבים בהם ישנו היעדר שליטה. לא צריך להוכיח על דרך השלילה שהסייג לא מתקיים.
ס' 34כב- נפקותו של ספק. בכדי להטיל אחריות פלילית יש להוכיח מעל לכל ספק סביר שכל יסודות העבירה התקיימו- ז"א 97%. התביעה לא צריכה להראות לביהמ"ש שאף אחד מהסייגים לא רלוונטי, רק אם התעורר ספק של סייג. אם לא התמלאו יסודות העבירה יכול להיות זיכוי מספק.   
היעדר שליטה הוא "סייג רדום", רק אם הוא הועלה יש להתייחס אליו, אם לא אז אין מקום להתייחס.
ס' 34ח- אי שפיות הדעת. אדם שפועל בהיותו בלתי שפוי איננו אשם ואיננו ראוי לעונש. צריך למצוא הגנה אחרת של החברה מפני אנשים חסרי שפיות ולא באמצעות עונש פלילי, כי בסיטואציה זו הוא פטור מאחריות פלילית. אין אלמנט של הרתעה או גמול, כי המחלה לא תלויה באדם. ביהמ"ש לא פותר בקלות בגלל תנאים של אי שפיות. הסעיף מונה 2 סוגים של פגיעות:
1. פגיעה קוגנטיבית הכושר ההבנה של האדם. האדם לא מבין מה שהוא עושה, או שהוא לא מבין שהוא עושה מעשה פסול.
2. חוסר שליטה של האדם במעשיו- הלכה מהפסיקה שנקבע בתיקון 39.
פסיקה: חידשה ויצרה את הנושא של "דחף לאו בר כיבוש", ובעקבותיה הסעיף שונה בתיקון 39. ביהמ"ש מאוד זהירים בכל הקשור לקביעה מהי מחלת נפש ובהכרה של דחף לאו בר כיבוש. הפסיקה אומרת הרבה מאוד פעמים שהקביעה היא קביעה משפטית ולא קביעה רפואית. ביהמ"ש קובע זאת ומסתמכים כמובן על חוות דעות של מומחים. ביהמ"ש יכול לבקר את מהימנות חוות הדעת מכיוון שהקביעה היא קביעה משפטית ולהם הסמכות. לא ממהרים לקבוע חוסר יכולת של ממש. פסיקה ישנה יותר עושה הבחנה בין מחלות נפש שונות. יש צורך במחלת נפש של ממש ולא בהפרעה, דבר שפוגע ביכולת לשלוט בעצמך.
ההפרדה מהיעדר שליטה מכיוון שישנו הבדל בין אי שליטה כתוצאה ממחלת נפש לבין אי שליטה מסוג אחר:
1. טיפול מיוחד במסגרת אישפוז לא קיים במצב של סתם היעדר שליטה.
2. בעוד שבהיעדר שליטה לפי 34ז (סעיף 34יד המתייחס ל-34ז) ישנם כללים של כניסה למצב בהתנהגות פסולה, הרי שאין כלל דומה בכניסה למצב של התנהגות פסולה ביחס למחלת נפש. (לחברה אין אפשרות לחייב אדם חולה נפש לקחת תרופות). לכן אין הגנה מושלמת על החברה מפני פגיעות של חולי נפש.  
בהרבה מהסיטואציות של 34ח יש טיפול במסגרת החוק לטיפול בחולי נפש, על מנת למנוע מאותו אדם להזיק לחברה. ניתן לזהות שאין חפיפה בין 34ח (הפטור מפני אי שפיות) ובין הכללים על פי החוק לטיפול בחולי נפש.
ס' 15 לחוק לטיפול בחולי נפש קובע שיש לפטור נאשם ב2 מקרים:
1. הוא מייצר כללים לגבי מי שאינו כשיר בשעת ההעמדה לדין, ולא יודעים אם הוא היה כשיר בזמן ביצוע העבירה.
2. אנשים שהוכח לגביהם שבעת ביצוע המעשה הם לא היו ברי עונשין בשל אי שפיות, ובעת ניהול המשפט הם עדיין בלתי כשירים.
במחלות נפש, יש תקופות שהמחלה פעילה ויש תקופות של רגרסיה, ולכן יש חשיבות לסעיף 15. המכנה המשותף: בשעת הדיון האדם הוא בלתי כשיר. 
פסיקה: הכירו בכך שדי בגריעה ממשית ביכולת השליטה. ניתן להחיל על נאשם את הכלל של 34 ח ולפטור אותו מאחריות. לעבירת רצח יש את סעיף 300א(א)- שמתייחס רק להפחתה בעונש ולא בחומרת האחריות. אין אבחנה בסעיפים הללו בין אם אי השפיות היא זמנית או קבועה. בשיקול הדעת של ביהמ"ש האם חלים תנאי הסעיף של 300 (א) יבדקו חוות דעת ויבדקו האם העבריין הכניס את עצמו לסיטואציה הזו. 
ס' 34ט- שכרות- גם בשכרות, כמו במחלת נפש ובהיעדר שליטה, החומר המשכר גורם לאדם חוסר יכולת להבין ולשלוט. מה שמיוחד בסעיף: הסעיף הוא חזקה חלוטה- אדם שלוקח מרצונו חומר משכר, זהו כניסה במודע למצב בהתנהגות נשלטת ופסולה. מספיק שאדם מודע למה הוא צורך בשביל לייחס לו אחריות להתנהגות שלו. 
סעיף זה אינו סייג, אלא הרחבת האחריות הפלילית. מה שמהווה סייג לאחריות הוא רק סעיף קטן א' (מי שלא יודע שהוא לוקח חומר מסוים).
סעיף קטן ה מאפשר להטיל אחריות פלילית גם אם מצב השכרות גורם להיעדר יכולת להבין, או לחשוב מחשבות פליליות. רוב מקרי השכרות לא מגיעים לחוסר יכולת של ממש לשלוט כמו בסעיף קטן ה, ואז האחריות הפלילית היא מלאה.
כאשר יש עבירה שדורשת כוונה מסוימת. לדוג'- אם מחבל מתאבד לקח סמים כי הוא ידע שיהיה לו קשה לבצע את הפעולה בלי סמים, ניתן להטיל עליו אחריות פלילית בגין רצח.
יסוד עובדתי- עבירות החזקה: בעיקר לגבי שימוש בסמים והחזקת סמים. עבירה שכיחה היא של החזקת רכב גנוב והעבירה היא על עצם ההחזקה. לא מדובר כאן על נזק של צד שלישי אלא רק החזקה של משהו אסור- החזקה של סמים, של נשק. ס' 34כד - ההגדרה להחזקה- נמדובר על האלמנט הפיזי העובדתי- בין אם זה החזקה ישירה ובין אם זה החזקה של חבורה שהוא לוקח חלק מהחבורה. 
פסיקה: החזקה= קיימת כאשר לאדם היכולת על פי מערך העניין הרגיל להגיע לעשיה פיזית בחפץ, או שבידו היכולת לקבוע את גורלו הפיזי של החפץ. האלמנט המרכזי הוא אלמנט השליטה. בנוסף האלמנט של בלעדיות- בהחזקה בלעדית שלו, או בלעדית שלו ביחד עם עוד אנשים

קש"ס: רק בעבירות תוצאה. בעבירות תוצאה צריך להוכיח את ההתנהגות, את התוצאה וגם את הקש"ס בין ההתנהגות לתוצאה. צריך להראות שההתנהגות היא זו שגרמה לתוצאה על מנת להטיל אחריות פלילית.
השאלה היא- מה הזיקה הנדרשת בין ההתנהגות לבין התוצאה כדי להגיד שההתנהגות היא שגרמה לתוצאה? נבחן את הקש"ס בשתי בחינות:
1. ראשית נבחן קש"ס עובדתי- האם יש קש"ס עובדתי בין ההתנהגות לבין התוצאה. סיבה בלעדיה אין- מבחן האלמלא- ז"א אם נמחק את ההתנהגות נבדוק אם גם ככה הייתה נגרמת התוצאה ללא ההתנהגות. מבחן זה עשוי לזהות מספר רב של גורמים לתוצאה. אך לא בכולם מתקיים השלב השני.
2. שנית נבחן קש"ס משפטי- לא נטיל אחריות על הורים שילדו ילד והוא אח"כ רצח. אין להטיל עליהם אחריות על אף שאם הם לא היו יולדים אותו לא היה מתרחש הרצח. 
השאלה מתעוררת לגבי קש"ס עובדתי כאשר יש כמה גורמים מעורבים. 
נראה 2 דוגמאות: 1. גורמים מצטברים- יותר שכיח. כל אחד מהגורמים הוא סיבה שתרמה לתוצאה אך עדיין השאלה למי לייחס את האחריות. נטיל אחריות עובדתית על כל אחד מן הגורמים.
2. גורמים חלופיים- פחות מצוי. כל אחת מהפעולות הייתה גורמת לתוצאה הסופית גם אם לא הייתה מתרחשת הפעולה השנייה. במקרה זה נשתמש במבחן סיבה בלעדיה אין, ויש מבחן נוסף במקרים פחות שכיחים- מבחן עובדתי נוסף שנקרא מבחן הדיות- נבחן האם די במעשה של הנאשם כדי לגרום לתוצאה. לפי מבחן זה אם התשובה היא חיובית קיים קש"ס עובדתי. 
בסיוג לכך, פרופ' פלר אומר שלא ניקח בחשבון גורמים היפותטיים שלא התממשו במציאות. אי אפשר להטיל אחריות פלילית על אדם שהרג אדם מת. הוא יישא באחריות פלילית אחרת אולי הוא יורשע על עבירת יצירת הסיכון או ניסיון רצח, אך אי אפשר לייחס לו אשם בגרימת התוצאה.
בעבירת מחדל יותר קשה לזהות קש"ס. 
בשלב הבא המשפטי שואלים שאלה נורמטיבית משפטית באילו תנאים נייחס אחריות לתוצאה. רק לאחר שיש קש"ס עובדתי נבחן את השאלה המשפטית. 
מבחן זה כולל שתי שאלות: 1. האם ניתן היה לצפות באורח סביר את התוצאה?
2. האם צריך היה לצפות באורח סביר את התוצאה? 
זו קביעה נורמטיבית שנתונה להכרעת ביהמ"ש לפי שיקול דעתו. לא צריך לדעת את פרטי ההשתלשלות ושהנאשם ידע בדיוק איך זה יקרה, סביר לומר שאם מישהו נפגע קשה בת"ד אפשר לצפות שהטיפול הרפואי עלול להיות רשלני. וניתן להטיל אחריות על הפוגע בת"ד כאשר הטיפול בנפגע לקוי. לעומת זאת לא צריך לצפות אם מישהו הגיע לבי"ח בעקבות ת"ד ובדיוק הרופא התורן היה איש ששונא אותו ולכן לא נתן לו טיפול ראוי. נתון לשק"ד של ביהמ"ש. יש כאן אלמנטים של קביעות נורמטיביות. 
פסיקה: מוות כבהלה משוד היא תוצאה שהיא מחוץ לגדר הצפיות לא ניתן ולא צריך לצפות תוצאה כזו, ולכן אין קש"ס. לא צריך לצפות לשרשרת התרחשויות יוצאת דופן. 
עקרון הגולגולת הדקה- עצם זה שמדובר בגולגולת דקה לא בהכרח מנתק את הקש"ס, צריך לצפות שזקנה או חלש יגיבו בחומרה למעשה ויהיו תוצאות רחוקות. צריך לקחת את זה בחשבון. אך גולגולת דקיקה לא נלקחת בחשבון, ובמקרים חריגים של רגישות מיוחדת הקש"ס מתנתק כי לא הייתה צפיות. ביהמ"ש יקבע תלוי סיטואציה לפי הראיות שבאות לפניו. 
כאשר ההתנהגות מאוד קיצונית יותר פשוט להאשים ולייחס אחריות- קש"ס משפטי מיוחס כאשר הנאשם היה יכול וצריך לצפות שאם הוא מוביל את הקורבן למקום של חוסר אונים היא תתאבד והוא יהיה אחראי על כך, ולהיות מורשע בגרימת מוות ברשלנות על אישתו שקפצה מהחלון. 
בנסיבות המקרה וכשיש תוצאה קשה, ומדובר על הערך המוגן של קדושת חיי אדם הכריעו במירוץ מכוניות שמתקיים קש"ס משפטי והטילו על המשתתף השני אחריות פלילית בגרימת מוות לאדם שנהרג. שיקולי מדיניות כדי להרתיע מפני מרוצי מכוניות, על אף שמדובר פה על אדם חופשי שעשה בעצמו את הפעולה. 
יסוד נפשי:
יסוד נפשי מתייחס לכל אחד מהפרטים של האקטוס ראוס (מעשה, נסיבה, תוצאה). צריך להבחין בין עבירות התנהגות לעבירות תוצאה כשבוחנים יסוד נפשי.
הלך הרוח שליווה את מעשה העבירה כלפי כל אחד ואחד מהרכיבים של היסוד העובדתי. במשפט פלילי לא מטילים אחריות פלילית בלי אשמה. הסוג המרכזי של היסוד הנפשי הוא אישי, סובייקטיבי- מחשבה פלילית.
תיקון 39 מסדיר את נושא היסוד הנפשי, בהתאמה לחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. היתרון הברור של קביעת יסוד נפשי בפסיקה הוא הגמישות. תוצאה צודקת יותר במקרה הקונקרטי. מצד שני, ברור שהיתרון הגדול בתיקון 39 הוא הכנסת הסדר בעניין היסוד הנפשי, וזה משרת את עיקרון החוקיות.
הסעיפים הרלוונטיים הם 19-22 (כאשר 22 זה לא בדיוק יסוד נפשי, אולם הסעיפים נלמדים כחטיבה אחת). לפני כן הפיתוח היה פרי פסיקה בלבד, ובעת התיקון נכנס לחוק. יש לכך יתרונות וחסרונות לעובדה שכיום זה מסודר בחוק.
ס' 19-22- היסוד הנפשי היחס הנפשי המגונה של הנאשם כלפי העבירה והיסוד העובדתי. על פי עיקרון האשמה רוצים להטיל אחריות פלילית לפי מידת האשמה, ולא רק לפי היסוד הפיזי. היסוד הנפשי המלווה את היסוד העובדתי, מלמד על מידת הזלזול של העבריין בערך החברתי המוגן, לכן לא מספיק רק מעשה פיזי, אלא שההתנהגות הייתה מלווה ביחס פסול כלפי הערך המוגן. 
שיטות גמוליות נותנות יותר משקל ליסוד הנפשי, ושיטות תועלתניות נותנות יותר משקל ליסוד העובדתי. 
ס' 19- גם בעבירות שהן שותקות ביחס ליסוד הנפשי, יש להוכיח יסוד נפשי. נק' המוצא היא שאין הרשעה פלילית בלי מחשבה פלילית, מלבד 2 חריגים.
ס' 20- הגדרת מחשבה פלילית. הדרישה היא להוכיח מעל לכל ספק סובייקטיבי שהעומד לדין היה בעל מודעות, ללא קשר לאדם הסביר. 
2 חריגים למחשבה פלילית: ס' 21- עבירות רשלנות. גם ברשלן יש מידה של אשמה, על אף שהוא לא אשם באותה מידה כמו מי שהתכוון ולכן בכ"ז נטיל אחריות פלילית. סעיפים בהם מצוין שזו עבירת רשלנות. 
ס' 22- עבירות קפידה. עבירה שיש בה אחריות מוחלטת שבה די להוכיח כי התקיים היסוד העובדתי, ואין צורך להוכיח יסוד נפשי של מחשבה פלילית או רשלנות. מדובר על עבירות קלות, שנועדות לשמירה על תפקוד תקין של החברה. כמו עצירה באור אדום, נהיגה עם פנסי רכב בשעות החושך.  
בעבר העבירות היו בעלות אחריות מוחלטת, כיום לנתבע יש הזדמנות להוכיח שלא התרשל ושלא הייתה מחשבה פלילית, וכך הוא יכול להסיר ממנו את האחריות- נטל ההוכחה עובר אליו.  
פסיקה: פס"ד ישן מקום המדינה- בית המשפט אומר שהרעיון של מחשבה פלילית- לא מדובר במחשבות רשע וזדון כלליות, אלא צריך להראות מחשבה פלילית- הוא צפה שהמכות שהנחית על הקורבן יגרמו להמתה. כבר אז ביהמ"ש אומר שצריך להוכיח יסוד נפשי אובייקטיבי של צפיות של התוצאה.
ס' 20- מחשבה פלילית. צריך להוכיח מודעות עבור כל אחד מרכיבי היסוד העובדתי. צריך להוכיח יסוד הכרתי, קוגנטיבי- הנאשם מודע למעשה ולתוצאות האפשריות.
בעבירות התנהגות מחשבה פלילית היא מודעות לטיב המעשה ולנסיבות.
בעבירות תוצאה צריך להוכיח מודעות לטיב המעשה, לנסיבות וגם לאפשרות גרימת התוצאה+ יסוד חפצי. למשל: בעבירת גרם מוות ברשלנות, הנאשם צריך להיות מודע לאפשרות שהמעשים שלו יסכנו חיי אדם + יחס חפצי (מהמילה "לחפוץ", לרצות) ביחס לתוצאה: 1. כוונה 2. פזיזות.
1. כוונה היא מטרה לגרום לאותן התוצאות (רצון בתוצאה).
2. פזיזות היא סוג של מחשבה פלילית רק ביחס לתוצאה. 
ישנם שני סוגים של פזיזות: 1. אדישות 2. קלות דעת.
פזיזות מסוג אדישות - שיוויון נפש. פזיזות ברמה גבוהה יותר. הנאשם היה מודע להתרחשות התוצאה, אבל הוא היה אדיש לזה ולא אכפת לו.
פזיזות של קלות דעת – פזיזות ברמה נמוכה יותר. אדם שפועל מתוך מודעות לאפשרות שהתוצאה תתרחש + פזיזות של קלות דעת- האדם מתנהג תוך נטילת סיכון בלתי סביר, מתוך תקווה (לא כל כך ריאלית) שהתוצאה לא תתממש. (כמעט רשלנות).
בעבירות שותקות של תוצאה, מספיק להוכיח קלות דעת – כי העבירות עצמן לא מבחינות בין שני הסוגים. לעיתים התביעה תרצה להוכיח אדישות, כדי להראות שזה יותר חמור.
לסיכום דירוג המחשבות הפליליות:
כוונה תחילה (רק ברצח)
כוונה
פזיזות- אדישות
פזיזות- קלות דעת
רשלנות (רשלנות היא לא מ"פ)
סעיף עבירה שהוא עבירת תוצאה, שכולל במפורש דרישה לכוונה מיוחדת, הוא סעיף שלגביו צריך להוכיח מודעות שתתרחש התוצאה + כוונה (רצון). לעומת זאת, סעיפים תוצאתיים שותקים, מסתפקים במחשבה פלילית רגילה: מודעות לאפשרות התוצאה + פזיזות של קלות דעת.
בחוק מסתפקים בפזיזות של קלות דעת. במקרה מתאים, התביעה תרצה להוכיח אדישות כדי להחמיר בעונש.
קשיי הוכחה: יש קושי להוכיח מצב נפשי. אם האדם לא מודה משתמשים בחזקות עובדתיות: חזקה על אדם שהוא מודע לתוצאות הטבעיות שעולות מהמעשה שלו. זוהי חזקה עובדתית ולא משפטית. דוגמה: אדם שיורה באדם אחר מטווח אפס, אז ברור שהוא מודע לכך שהאדם האחר ימות. ואולם, זוהי חזקה לא מחויבת, כי המודעות היא סובייקטיבית. אם החזקה נסתרה במקרה הספציפי, אי אפשר להרשיע.
משתמשים בחזקת המודעות, או חזקת הכוונה.
* חרטה לאחר מעשה, לא משנה את מימד האדישות. רלוונטי רק מה היה בזמן המעשים (עיקרון הסימולטניות), ואולם יהיו מקרים שדברים שאמר נאשם לאחר מעשה ילמדו על היסוד הנפשי שהיה לו בזמן אמת.
* צריך להוכיח שהאדם היה מודע מבחינה פיזית למעשה ולנסיבות, אך לא צריך להוכיח שהאדם היה מודע לכך שהמעשה הוא אסור.
מודעות: התנאי הבסיסי של כל סוגי המחשבה הפלילית. לא עוזר כאן "האדם הסביר".
ס' 20(ג)(1)- חשד + הימנעות מלברר = מודעות. משווים את דינו של החושד לדינו של היודע. צריך להוכיח חשד סובייקטיבי.
* הורדת הרף של המחשבה הפלילית מ"מודעות" לחשד באופן גורף. החושד, והיודע – נחשבים בעינינו כ"יודע". לא ביקשו בסעיף חשד ברמה גבוהה של הסתברות. בתי המשפט נוטים בהרבה מקרים להסיק קיומו של חשד.
* מדובר על חשד סובייקטיבי- גם אם מדובר בנסיבה שכל אדם אחר בעולם היה חושד, אבל הנאשם סובייקטיבית לא חשד, אי אפשר להטיל עליו אחריות פלילית.
פסיקה: ישנם כמה סוגים: 1. מודעות ממש. 2. נטילה מודעת של הסיכון לקיום הנסיבה. הפסיקה קרא  לזה "פזיזות ביחס לקיומה של הנסיבה". (חשוב מאוד: המונח פזיזות כיום הוא רלוונטי רק לעניין התוצאה! לא להתבלבל בין הגדרתו של הנשיא אגרנט ובין פזיזות כפי שהיא מוגדרת כיום!!!)
גם כאשר ביהמ"ש הגיע למסקנה שצריך "ידיעה ממש", הסיטואציה הייתה כוללת "עצימת עיניים מכוונת". אין הכוונה שצריך להוכיח ידיעה ב-100%. כלומר: קיים בליבו של הנאשם חשד כבד ומבוסס והוא מחליט לעצום עיניים כדי שלא יגידו שפעל מתוך ידיעה.
כיום, לפי 20(ג) (1) + 90א (3) מספיק לצורך ההרשעה- חשד. כל רמה של חשד מספיקה. אין חלוקה בין עבירות שדורשות ידיעה ממש ובין עבירות שמסתפקות בחשד. זוהי הרחבה מאוד גדולה של המעגל הפלילי.
הקשיים בעניין "כל רמה של חשד"- אין רמה מסוימת של חשד. מספיק חשד כלשהו. גם אם כתובות כל הטיות השורש ידיעה בסעיף, עדיין מספיק חשד. יישור הקו הוא בעייתי לנאשם ובעייתי לפסיקה המשפטית- במקרים בהם ברור שהמחוקק התכוון לידיעה, אין גמישות פרשנית על פי סעיף זה ויש כאן כבילה של השופטים.
כאשר רוצים להגדיר את ההתנהגות האסורה דרך ידיעת הנסיבות, כביכול לפי 20(ג) (1), גם אם נשתמש בשורש "ידע" זה לא תהיה ידיעה ממש. הדרך היחידה תהיה לכתוב במפורש שעל סעיף זה, לא חל ס' 20(ג) (1), והרי כתוב בסעיף "באין הוראה לסתור" - אם כך, ניתן לתת הוראה לסתור. ניתן לראות דוג' בס' 4 לחוק איסור הלבנת הון.
לסיכום: אחת הביקורות על סעיף 20(ג) (1), שהוא משווה באופן גורף בין החושד ליודע. דין לא צודק בין חושד ולבין יודע. לפי ס' 20ג1 מספיק חשד. לא מציינים מה רמת החשד והאם החשד צריך להיות מכוון. סטנדרט אחיד של חשד מינימאלי שרלוונטי לכל העבירות, כולל עבירות שדורשות ידיעה.
פסיקה: השאירה פתח לקבוע לגבי סעיפים מיוחדים.
הקשיים בעניין חשד סובייקטיבי- הבעיה נובעת מהדרישה בסעיף להוכחת חשד סובייקטיבי. אין הסתפקות במדד אובייקטיבי של אדם סביר, מדובר על מצב מנטלי שאין לו מענה בסעיף 20. הסעיף לא מספיק מרחיב לסיטואציות של רשלנות, רק בחשד סובייקטיבי.

חלל תודעתי/ ריק תודעתי- האדם לא חשד על אף שהנסיבה "צועקת". גם אם אדם לא יודע, אבל לא חושב על זה כי לא אכפת זה לא יפתור אותו מאחריות.
צריך להוכיח פזיזות (בלשון הפסיקה לפני התיקון. היום פזיזות רלוונטי רק כלפי התוצאה) כלפי הנסיבות שמתקיימת ב3 אפשרויות: 1. כשנאשם מודע לקיום הנסיבה. 2. כשהנאשם מודע לאפשרות שהנסיבה קיימת. 3. בשעת מעשה הוא כלל לא היה עסוק אם הנסיבה קיימת או לא.
פסיקה: שופט באוביטר- אפשר להרחיב את כלל "עצימת העיניים" גם במקרים שבהם לא התעורר חשד סובייקטיבי אצל הנאשם, אלא קיים חשד אובייקטיבי אצל אדם סביר. פתרון זה לא רלוונטי אחרי תיקון 39, כי ס' 20 לא מאפשר להטיל אחריות בגין חשד אובייקטיבי ומדדים של האדם הסביר.
יש שופטים שאומרים שס' 20(ג) (1) כולל גם מצבים של חלל תודעתי
פרופ' פלר- היחס הנפשי היחידי שרלוונטי לנסיבות לפי 20(א) (1) הוא היחס הנפשי ההכרתי. אין רלוונטיות ליחס חפצי לנסיבות. ביחס לנסיבות, אומר פלר, "או שאתה יודע או שלא, או שאתה חושד או שלא". צריך להוכיח חשד שהנסיבה קיימת. 
בפועל: בתי משפט בסיטואציות של חלל תודעתי, עוקפים את הבעיה: מבחינה עובדתית מסיקים חשד סובייקטיבי (ביהמ"ש אומר לנאשם: וודאי שחשדת, רק שנמנעת מלברר ולכן לא צרוך לדון לגבי ההמשך). אבל מבחינה אנליטית, אם הולכים עד הסוף עם הסעיף, אז לא ניתן להרשיע אם לא היה קיים חשד.
דעות מלומדים: פרופ' פלר- היחס הנפשי לנסיבות הוא רק על ציר הידיעה, ולא על ציר הרצון ולכן הסעיף לא נותן מענה לסיטואציות של חלל תודעתי.
פרופ' רות קנאי טוענת כנגדו שאפשר לבדוק רצייה ביחס לנסיבה. יש טיפוס שלילי שלא חושב על הנסיבה כי היא לא מעניינת אותו ולא אכפת לו. אם היו אומרים לו הוא היה ממשיך בכל זאת והוא אדיש לנסיבה, לעומת מישהו שבאמת לא ידע על הנסיבה ואילו הוא היה יודע היה נמנע מהפעולה. 
טעות במצב דברים: ס' 34יח טעות עובדתית או טעות במצב דברים. מחייב את התביעה להוכיח את המחשבה הפלילית הסובייקטיבית עבור כל אחד מחלקי האקטוס ראוס.
לפי סעיף זה, ולפי תיקון 39, נאשם יכול להנות מטענה של "טעות במצב הדברים" בכל מקרה בו מדובר בטעות כנה. כאשר מדובר בטעות ביחס לעובדות- למציאות, אז אין מחשבה פלילית, וגם אין חשד. המציאות שהנאשם ראה בעיניו. אי אפשר להטיל אחריות אלא לפי הנתונים שהיו בתודעתו של הנאשם. הטעות הכנה פותרת מעבירות של מחשבה פלילית.

ס' 34יח (ב)- עבירות רשלנות ועבירות של אחריות קפידה. בעבירות רשלנות בהם בודקים על פי האדם הסביר, לא מספיק להוכיח טעות כנה, אלא גם טעות סבירה כי המדד של עבירות רשלנות הוא אדם סביר.
מקרים בהם הסעיף אינו מיותר: כאשר צריך להוכיח מודעות ביחס לסייגים.
פסיקה: אין צורך להוכיח סבירות, אם ביהמ"ש רואה בטעות טעות כנה אפשר להרשיע. חוסר סבירות הרבה פעמים מלמד על חוסר כנות ושהטענה לא אמינה. טענה מאוד מופרכת מבחינת הסבירות, לא תתקבל כמשהו שיכול להיות כן ואמין.
לסיכום: הסעיף הוריד את דרישת הסבירות מעבירות טעות במחשבה הפלילית.
הסעיף חשוב לסיטואציות טעות ביסודות סייג.
טעות במצב משפטי: ס' 34יט- טעות בדין פלילי אינה פוטרת מאחריות פלילית. "אי ידיעת הדין איננה פוטרת מעונש" צריך להוכיח מודעות לתנאים הפיזיים, אבל אין צורך להראות שהנאשם ידע שהוא מפר חוק. לא צריך להראות שהנאשם מודע למשמעות הנורמטיבית של ההתנהגות שלו. 
פסיקה: ביהמ"ש אומר שלמרות שהנאשם לא ידע שהוא עושה מעשה לא חוקי, הייתה מחשבה פלילית לכל אחד מרכיבי האקטוס ראוס, הטעות שלו הייתה טעות משפטית "ואי ידיעת הדין אינה פותרת". יכולים לתת לו עונש מאוד קל אך לא לפטור אותו לגמרי מאחריות פלילית. זה לא רלוונטי שהוא לא יודע את החוק.
המטרה של המשפט הפלילי היא ליצור נורמות התנהגות מקובלות, והחברה לא מוכנה לקבל נורמות של אדם זה או אחר אם הן סותרות את הנורמות הכלליות. החברה מעוניינת ליצור אחידות מבחינת הנורמות המחויבות ושכל אזרח יישר קו עם הנורמות המחייבות.
יש הנחה שכל האנשים יודעים את החוקים – לפחות ברמת היכולת. כל החוקים הם פומביים ויש אפשרות גישה אליהם. זוהי הנחה קצת בעייתית, אולם לרוב האנשים מכירים את הכללים בתחום העיסוק שלהם – וזה מספיק.
הסייג בסוף הסעיף- "הטעות הייתה בלתי נמנעת באורח סביר" ואז לא יחייבו את הנאשם באחריות פלילית.
פסיקה: כדי להרשיע בהפרת אמונים צריך שהנאשם מודע לכך שהמעשה הוא מעשה של הפרת אמונים. יתנו לנאשם זיכוי אם הוא יוכיח שהוא עשה מעשה כשר וראוי ושאל לגביו.
ביקורת מלומדים על הפסיקה: מספיק להוכיח מודעות של הנאשם לרכיבים הפיזיים של ההתנהגות, והמשמעות הערכית זה כבר עניין לביהמ"ש. הביקורת השתרשה להלכה בפסיקה- ניתן להרשיע במרמה והפרת אמונים. עבירה כזו נכללת בס' 34יט אבל אפשר לפטור בגין הסייג.
בנוסף, כאשר מדובר בתחום העיסוק שלך, ההנחה שאתה יודע את הכללים היא חזקה במיוחד.
טעות בדין לבר פלילי- הטעות פוטרת מאשמה פלילית. אם הטעות נובעת מטעות משפטית בדיני קניין, דיני משפחה וכו'- במקרה זה הנאשם פטור מאחריות כי יש חוסר במחשבה הפלילית לאחד מנסיבות העבירה. אם הטעות של הנאשם היא בגלל שהוא מעדיף סולם ערכים אחר לא מוצדק לפטור אותו מאחריות פלילית. אבל אם הוא מסכים עם הנורמות – אבל יש לו טעות בהבנת מצב הדברים נשללת המחשבה הפלילית. התשובה תינתן לאחר שיקולי מדיניות משפטית.
פסיקה: צריך להשתמש בסיפא של ס' 34(יט) לפיה ניתן לפטור אם הטעות הייתה בלתי נמנעת באורח סביר בצמצום ורק במקום הרלוונטי. 
דעת מלומדים: יש לאפשר רק חוות דעת של הגורם המוסמך ולא עו"ד או רואה חשבון פרטי שיתן את הפרשנות שהלקוח רוצה.
פסיקה: ביהמ"ש מזכה נאשם שלא שילם מס בטענה שלא היה לו את היסוד הנפשי שנדרש בעבירה אותה הוא הפר (כוונה- "בכוונה להשתמט ממס במזיד") מכיוון שהסתמך על חוות דעתם של היועצים שלו שאמרו לו שהוא לא חייב לדווח. הפטור שניתן לנאשם במקרה דנן נובע מכך שלא מתקיים כאן יסוד הכוונה שדורשת העבירה ולא מהסייג של ס' 34יט. 
הפסיקה קובעת רשימת קריטריונים כדי לבחון האם חוות הדעת טובה מספיק, ויסודית, ונעשתה בתו"ל, על מנת שיהיה ניתן להכיל את הסייפא של 34יט:
1. תשתית עובדתית רחבה - בפני עורך הדין הונחה מלוא התשתית העובדתית.
2. עורך הדין מומחה בתחום. 
3. ההצעה רצינית- חוות הדעת היא בכתב. 
4. אין אמצעי בירור מתאימים יותר. אם יש אפשרות לברר שאלה מול משרד רלוונטי יכול להיות שלא מספיק שנתקבלה חוות דעת ממקור אחר. בדר"כ גם יבדק תום לב. 
5. חייב להיות מקרה שבו מדובר בטעות בדין הפלילי. טעית לחשוב שזה חוקי, שזה מותר.
המבנה של ס' 34יט מתאים לתיקון 39 לתפיסה שאומרת שמחפשים אשמה סובייקטיבית, מחפשים את הגמול, הכלל הגורף שאי ידיעת הדין הפלילי אינה פוטרת אבל בכל זאת יש פתח מילוט.
 מחשבה פלילית מסוג כוונה: ס' 20(א) קובע כי מחשבה פלילית קיימת כשיש מודעות לטיב המעשה, לנסיבות ולאפשרות התרחשות התוצאה. ביחס לתוצאה יש להוכיח גם כוונה או פזיזות. המונח כוונה מתייחס רק לכוונה כאשר התוצאות הן חלק מרכיבי העבירה. לפי הסעיף כוונה פירושה "מטרה לגרום לאותן תוצאות". כלומר בעבירות תוצאה יש להוכיח בנוסף למודעות גם רצון או שאיפה לגרום לאותה תוצאה (חפץ בתוצאה, יחס חפצי).
כוונה בעבירות תוצאה- בסעיף שותק, מספיק להוכיח מודעות לכל אחד מרכיבי היסוד העובדתי ובנוסף גם פזיזות מסוג קלות דעת ביחס לתוצאה. אם העבירה התוצאתית דורשת בפירוש כוונה חייבים להוכיח את אותה הכוונה על מנת להרשיע. צריך להוכיח שהנאשם עשה פעילות שתוביל לתוצאה וגם שהוא רוצה בכך. 
כוונה בעבירות התנהגות- מטרה- עבירות שאינן תלויות בהתממשות תוצאה כזו או אחרת הכוללות בנוסף למחשבה פלילית רגילה גם כוונה או רצון לגרום לתוצאה מסוימת גם אם בסופו של דבר לא התקיימה התוצאה בפועל. לא צריך להוכיח את התממשות התוצאה, אבל כן צריך להוכיח שהיה יסוד נפשי ורצון של הנאשם שהתוצאה הזו תתרחש.  (ניתן לראות זאת בעיקר בעבירות הקשורות לביטחון המדינה).
מה פירוש המונח כוונה, כאשר הוא מופיע בעבירות התנהגות?
לפי ס' 20(א) המונח כוונה רלוונטי רק לרכיב התוצאתי אולם יש גם דרישת כוונה גם בעבירות התנהגות. ס' 90א (2)- עושה גשר בין עבירות ישנות לבין החלק הכללי החדש בתיקון 42. הסעיף גורס כי מקום שהמילה "כוונה" מופיע בעבירות התנהגות יפורש המונח כמניע או מטרה. לכן מכונות עבירות אלו עבירות מטרה. לפני התיקון נקראו עבירות אלו "עבירות של כוונה מיוחדת". הסעיף פותר את הדילמה שיש עבירות התנהגותיות מסוג מטרה ומניע וצריך להוכיח רצון. רוב העבירות ההתנהגותיות הן עבירות מטרה ולא עבירות מניע- מניע בדר"כ לא רלוונטי בתחום הפלילי. 
פסיקה: יש מקום להבחנה בין עבירות מניע למטרה. ההבדל בין מניע למטרה הוא שמטרה הוא הדבר שאותו רוצים להשיג בביצוע העבירה ומניע הוא הדבר שהוליד את מעשה העבירה. רבים חלוקים על הבחנה זו וכן קשה היא ליישום. המניע זה הדלק של מכונית העבירה, והמטרה זה הכיוון של הנסיעה.

הלכת הצפיות: שגם אם הנאשם לא רצה שזה יקרה, אך הוא צפה שזה יקרה הידיעה הזו נכללת בכוונה. יש כאן שקילות מוסרית שמולידה שקילות משפטית- אדם שפועל מתוך ידיעה שמשהו הולך להתרחש הלכת הצפיות בעבירות תוצאה- בהסתברות גבוהה, גם אם הוא לא רצה בכך זה נחשב כוונה.
ס' 20(ב) עיגן בחקיקה את כלל הלכת הצפיות (שהיה קיים קודם לכן בפסיקה). הרעיון העומד מאחוריו הוא, שאדם הפועל מתוך ידיעה ברמה גבוהה של וודאות שהמעשה שלו עלול להביא לתוצאה יחשב כמי שהתכוון לגרום לאותה תוצאה. הכמות = מידת הידיעה, הופכת לאיכות = חפץ ממש בתוצאה. 
במקרים בהם אין רצייה, אבל הייתה מודעות ברמה גבוהה של וודאות לכך שהתוצאה תתממש, אזי מודעות זו תחשב כאילו הנאשם רצה בתוצאה.    
הלכת הצפיות בעבירות מטרה התנהגותיות- לפני תיקון 39, לאור גישתו של פרופ' פלר, נהוג היה להבחין בין עבירות מניע לעבירות מטרה כאשר מקובל לומר שביחס לעבירות מניע אין להחיל את הלכת הצפיות שהרי מדובר על מעשה שבעבר- או שהיה מניע או שלא. לכן אם מחליטים על עבירה מסוימת שהיא עבירת מניע יש להוכיח כי אכן היה מניע ולא ניתן להסתפק בהלכת הצפיות. לעומת זאת בעבירות מטרה, שהיא עבירת התנהגות שנעשית מתוך שאיפה לגרום לתוצאה מסוימת (למרות שאין דרישה כי אותה תוצאה תתרחש בפועל), הפסיקה דנה בשאלה האם להחיל או לא להחיל את הלכת הצפיות – האם להחיל אותה על הסעיף, ולא על המקרה. השתנה מסעיף לסעיף לפי שיקולי מדיניות משפטיים ולא הייתה הכרעה גורפת. אבחנה בין מניע למטרה היא קשה. ברוב העבירות המשמעות היא מטרה ולא מניע. מניע בדר"כ לא רלוונטי למשפט פלילי אל אם כן זה מופיע במפורש.
* בבחינה אפשר לצאת מנ' הנחה שמדובר בעבירת מטרה. 
שיקול בעד החלת הלכת הצפיות- אם לא נחיל אותה נרוקן את הסעיף מתוכן מכיוון שרוב מי שעובר את העבירה לא פועל מתוך רצון. מעטים מאוד המקרים שיכללו בסעיף ולכן צריך להחיל אותה. 
שיקול נגד החלת הלכת הצפיות- מבנה של עבירות בסיס ועבירות חומרה. עבירות שמורכבות שיש עבירה בסיסית שמסתפקת בעבירה פלילית רגילה ויש עליה עונש מסוים, ויש על גביה עבירה יותר חמורה שאם מוכח מטרה העונש יותר חמור. אם ביהמ"ש לא יתעקש על הלכת הצפיות ולא תוכח כוונה בכל זאת הנאשם יקבל עונש. 
עיגון הלכת הצפיות בחוק במסגרת תיקון 39 בס' 20(ב) רלוונטי לגבי עבירות תוצאה לדעת כולם. לגבי עבירות התנהגות מסוג מטרה יש 3 גישות: 
1. מכלל הן אתה שומע לאו- היות והמחוקק ייחד את ס' 20 ב לעבירות תוצאה, זה אומר שבעבירות התנהגות לא נחיל את כלל הצפיות, כי זה לא נכתב בפירוש. עבירות תוצאה הן יותר חמורות ויותר מסכנות את הציבור ולכן לגביהן צריך להרחיב את ההגדרות של כוונה.
2. ס' 20 ב חל על כל סוגי העבירות הדורשות כוונה מיוחדת בין אם מדובר בעבירות התנהגות ובין אם מדובר בעבירות תוצאה. משרת את עקרון החוקיות. המחוקק הביע דעתו שיש שקילות מוסרית בין ידיעה ברמה גבוהה של וודאות לבין רצון ולכן צריך להחיל את זה בצורה גורפת על כול סוגי העבירה שבנוסח שלה דורשת כוונה או מטרה.
3. השאלה האם להחיל את הלכת הצפיות על עבירות כוונה התנהגותיות פתוחה להכרעה פסיקתית. יש גמישות וביהמ"ש יכריע לגבי כל סעיף וסעיף אם יש להחיל את הלכת הצפיות או לא.  – זו הגישה הרווחת בפסיקה- גישת ברק- ס' 20 ב חל רק על עבירות תוצאה, ביחס לעבירות מטרה התנהגותיות, הדין הקודם ממשיך לחול- ביהמ"ש יקבע לגבי כל סעיף וסעיף האם להחיל או לא. 
יש גם גישה בפסיקה שאומרת שבעבירות התנהגותיות מסוג מטרה שבהן הסיכון לתוצאה האסורה הוא גבוה ומדובר בתוצאה הטבעית של המטרה, יש להחיל את הלכת הצפיות.
פסיקה: מספיק שהנאשם ידע ברמה גבוהה של וודאות, ולכן יש להחיל את הלכת הצפיות. השיקול המרכזי- ללא הלכת הצפיות, הסעיף שאומר שאסור להשיג גבול כדי להקניט, יתרוקן מתוכן. 

הלכת הצפיות בעבירות נגד בטחון המדינה- הערך של ביטחון המדינה הוא חשוב ויש לא מעט עבירות התנהגות שתלויות בכוונה לפגוע בביטחון המדינה ולא צריך להוכיח שביטחון המדינה באמת נפגע. הנושא מאוד רלוונטי, בעיקר במקרים של ריגול, כיוון שלרוב המעשים נעשים מתוך מניע כספי או סיבות צדדיות, ולא מתוך רצון לפגוע בביטחון המדינה. לכן שאלה זו מקבלת משנה חשיבות.
הפסיקה: בס' 111 "מסירת ידיעה לאויב" יש מדרג בעונשים לפי הכוונה- שיקול נגד החלת הלכת הצפיות. הפסיקה קבעה  כי יש להחיל את הלכת הצפיות על עבירות אלו משתי סיבות:
1. ביטחון המדינה הוא ערך מאוד חשוב, ויש לשמור עליו מכל משמר.
2. היות ורוב המרגלים פועלים מתוך מניע כספי ולא מתוך מטרה לפגוע במדינה, הרי שאם לא נחיל את הלכת הצפיות, נרוקן את הסעיפים הללו מתוכן.
הפסיקה קבעה שיש שני מימדים למודעות- יש רוחב למודעות (באיזה רמה אתה יודע שהתוצאה תתרחש: ברמה גבוהה או ברמה רגילה) ויש את עומק הוודאות – יש דברים שנמצאים במוקד המודעות של האדם. יש דברים שהאדם ער אליהם בצורה ממוקדת, ויש דברים שהאדם מודע אליהם בצורה מטושטשת יותר.
מידת האשמה של היודע שקולה לכוונה כאשר מדובר בידיעה בהירה שהנאשם ער לקיומה, ולא בידיעה "אגבית". זו הפרדה שלא קיימת בהלכת הצפיות לגבי עבירות אחרות. אם היו מאירים את עיניו של הנאשם שהוא עושה עבירה הוא היה חודל- לא נחיל את הלכת הצפיות. מחמירים כאן את מבחן הצפיות הנדרש כדי להטיל כוונה. מחמירים את המבחן כדי להקל על הנאשם.
נראה בפסיקה שבאופן עקבי מחילים את הלכת הצפיות כאשר מדובר על עבירות הנוגעות לביטחון המדינה, גם אם מדובר בעבירות התנהגות.

הלכת הצפיות בעבירת לשון הרע- פסיקה: צריך להוכיח רצון ולא מספיקה ידיעה כדי להחיל את הלכת הצפיות על עבירה זו. הדבר משרת את ההפרדה בין העוולה הנזיקית לעבירה הפלילית. הפרשנות המצמצמת את תכולת האיסור היא המתאימה כאן.
היועמ"ש היה בעד להחיל את הלכת הצפיות על חוק לשון הרע מכיוון שהיום באמצעות התקשורת פגיעה זו נגישה. דעת הרוב של ברק אומר שהתמונה יותר רחבה ויש עוד שינויים- התחזק חו"י כבוד האדם והתחזקו הזכויות של חופש הביטוי וזכות האדם לשם טוב. בשיכלול בין רכיבים אלו הפרשנות שצריך לתת בחוק איסור לשון הרע היא בצמצום, שהכוונה היא רצון, ולא ניתן להחיל את הלכת הצפיות כשמדובר על ידיעה. יש שופטים המתנגדים לדעת ברק בטענה שיש להחיל את הלכת הצפיות בעבירת לשון הרע וזהו הוא סעיף שהוא כמו תוצאה, ואם לא יחילו אותה בסעיף זה ירוקנו אותו מתוכן כי ברוב המקרים של לשון הרע קשה להוכיח מוטיבציה לפגוע.
פסיקה: יש מקרה שהחילו את הלכת הצפיות כי נשענו על הסעיף וכמו כן על הנסיבות הקונקרטיות. המרצה מבקרת את דעת השופטת הנ"ל וחושבת שצריך להחליט לגבי כל סעיף האם להחיל את הלכת הצפיות וכאן היא נותנת משקל לנסיבות של המקרה הקונקרטי של שקר בחקירה. יש כאן פגיעה בעקרון החוקיות כאשר בונים על הנסיבות של המקרה הספציפי. כן ניתן לסייג שאם עבירות התנהגות נהנות מגמישות אפשר לפעול כך. 
שיקולי מדיניות רלוונטים שיש לשקול בהחלטה אם להחיל את הלכת הצפיות או לא: 
* איזון אינטרסים- האם לא נפגע בערך מוגן באופן בלתי סביר אם נחיל את הכלל (לדוגמה: איסור לשון הרע וחופש הביטוי). פסיקה: נקודת המוצא הראשונית היא להחיל את הלכת הצפיות ורק אם יש ערך גובר שמציע פרשנות סבירה אחרת לא נחיל את הלכת הצפיות.  
* בחינה האם יש עבירה דומה מבחינת היסוד העובדתי המסתפקת ברמה נמוכה יותר של מחשבה פלילית (עבירות בסיס ועבירות חומרה), אזי לא יחילו את הלכת הצפיות.
* האם דרישה של חפץ (רצון) תרוקן את הסעיף מתוכן. דוגמה: ריגול, כאשר הפעולה היא לא מתוך רצון שמתואר בסעיף.
הלכת הצפיות בעבירת רצח בכוונה תחילה: 
עבירת הרצח בכוונה תחילה היא עבירת תוצאה, המותנית בכוונה. ס' 300א (2).
האם נכון להחיל את הלכת הצפיות על עבירת הרצח? מצד אחד, זו עבירת תוצאה ולכן הלכת הצפיות מוחלת אוטומטית, ומצד שני, מדובר בעבירה מיוחדת שמותנית בכוונה תחילה: עבירה שמצמידה על מצחו של הרוצח אות קלון חמור, ולכן אולי יש לשמור אותה לעבירות הכי חמורות.
פסיקה: לפי התיקון- אין להחיל את הלכת הצפיות. 
לאחר התיקון- אין פסיקה ברורה בנושא. זה שאלה שעלתה ויש לגביה התייחסויות בדר"כ באוביטר ולא לגופו של עניין: יש הסוברים שצריך להחיל את הלכת הצפיות על רצח בכוונת תחילה מכוח ס' 20 (ב), המושג "כוונה תחילה" כולל דרישה להוכיח כמה דברים ספציפיים, אבל מבחינת ידיעה ורצון – אין הבדל בין עבירה זו לעבירות תוצאה אחרות. בס' 301 "כוונה תחילה" יש כמה מרכיבים שצריך להוכיח. ברכיב של כוונה אפשר להחיל את הלכת הצפיות. מצד שני, יש הסוברים שאין להחיל את ס' 20(ב) על רצח בכוונה תחילה- כוונה תחילה זה חמור יותר וגם רצח זה משהו חמור יותר. יש שופט שאומר שהלכת הצפיות חלה רק על עבירות שדורשות כוונה ספונטנית, ולדעתו ברצח צריך לדרוש כוונה תחילה. 
ס' 20(ג) (2) כוונה מועברת- אם אדם רצה לרצוח פלוני ורצח אלמוני, זה נחשב רצון לצורך ההרשעה (שלח מעטפת נפץ לכתובת לא נכונה). הכוונה מועברת כאילו מלכתחילה התכוון לפגוע במי שהוא פגע. אבל צריך להיות דווקא אדם ולא כלב. הקורבן המיועד והקורבן בפועל צריכים להיות מאותו סוג.
*אם אדם רצה להרוג את השכן שלו ובמקום זה הוא הרג את אביו שלו- לא מדובר על רצח אב כי הנסיבה של יסוד נפשי לא מתקיימת- לא הייתה מודעות ומ"פ ולכן ירשיעו אותו ברצח רגיל. 
הלכת הצפיות היא רק בעבירות שדורשות כוונה מיוחדת. לא להתייחס להלכה זו בשום הקשר אחר!
מחשבה פלילית ביחס לתוצאה: מודעות לאפשרות התרחשות התוצאה + פזיזות (לפחות מסוג קלות דעת. אם יש פזיזות של אדישות העונש יהיה יותר חמור). 
מסובך להכריע אם הפעילות הייתה מתוך מודעות סובייקטיבית או בהיעדר מודעות. קשה להחליט, כי קשה להוכיח מה עבר בראשו של הנאשם.
ס' 20 עושה חלוקה דיכוטומית שלא מתאימה לעולם האמיתית- או אפס מודעות, או מודעות מלאה, ולכן קשה להגדיר במילים או במושגים מתי אדם פועל במודעות.
במציאות קשה להכריע ולכן בעבירות תוצאה בתי המשפט עושים שימוש אינטנסיבי בחזקת המודעות – חזקה עובדתית הניתנת לסתירה שאומרת שהנסיבות שאופפות את המעשה מלמדות על המודעות. חזקה, כך ניסיון החיים מלמד, שאדם מודע לתוצאות הטבעיות הצומחות מההתנהגות שלו. ככל שמדובר בהתנהגות שסוטה מרף ההתנהגות הנורמטיבי המקובל, כך תתחזק הנטייה להסיק מודעות. "רשלנות רבתי" מחזקת את המסקנה שהנאשם פעל במודעות.
לסיכום- בכל עבירה פלילית שהיא לא רשלנות או אחריות קפידה יש להוכיח מחשבה פלילית סובייקטיבית. על מנת להרשיע בעבירות המתה, יש להראות מודעות סובייקטיבית. הנאשם לא צריך "לראות" כיצד התאונה תתרחש. הקשיים בעניין המודעות: 
1. קושי להוכיח (דיני ראיות).
2. קושי מהותי – קשה להגדיר מצבים מנטאליים. אפילו אדם כלפי עצמו לא תמיד ידע להגדיר את המודעות שלו (הדוגמה הקלאסית היא המחשבה: "עברתי את הצומת באור אדום, או לא?")
כדי להתגבר על הקשיים יש שימוש בשתי חזקות:
1. אדם מודע לתוצאות הטבעיות של מעשיו (חזקת המודעות).
2. ככל שמדובר בהתנהגות שסוטה מרף ההתנהגות הנורמטיבי המקובל, כך תתחזק הנטייה להסיק מודעות. "רשלנות רבתי" מחזקת את המסקנה שהנאשם פעל במודעות.
העניין בא לידי ביטוי פעמים רבות בהקשרים של מוות של הולך רגל בתאונת דרכים, או תאונת ירי. במקרים אלו, ההבדל בין הריגה לבין גרם מוות ברשלנות יהיה בהתאם להוכחת המודעות. בעבר, לא היה צורך להוכיח מודעות לתוצאה (למוות). אחרי תיקון 39 יש להוכיח מודעות למוות, כלומר: שהנאשם יהיה מודע לאפשרות שההתנהגות שלו תגרום מוות.
פסיקה: בניגוד למצב המשפטי לפני התיקון, צריך להוכיח מודעות לתוצאת המוות. לפני התיקון היה מספיק מודעות לסיכון הבריאות. יכולנו לחשוב שכתוצאה מהשינוי יהיו יותר זיכויים של עבירות הריגה, אך לא כך בגלל השימוש בחזקת המודעות- חזקה עובדתית לפיה אדם מודע לתוצאות הטבעיות הצומחות ממעשיו.
ביקורת על הפסיקה- במקרים בהם עולם הנאשם כ"כ רחוק מעולמו של השופט, יש נטייה להחיל בקלות את החזקת המודעות. השופטים בכלל לא מצליחים להבין את הסיטואציה וקשה להם להזדהות עם עבירות של נאשמים שמגיעים מעולם שונה.
פסיקה: עושים שימוש בחזקה שהאדם מודע לתוצאות הטבעיות של מעשיו ככל שמדובר במעשה שמבטא רשלנות רבתי וקלות דעת. ככל שהמעשה יותר חורג מנורמת ההתנהגות המקובלת ככה תהיה נטייה להפעיל בצורה יותר משמעותית את החזקה.
בהריגה צריך להוכיח מודעות סובייקטיבית לתוצאות, מכיוון שא"א לדעת מה בראשו של הנאשם משתמשים בחזקת המודעות. הנאשם לא שם לב למה שהוא עושה אבל הוא יודע שהמעשה מסוכן ועלול לגרום למוות. 
דעת מלומדים- אדם בוחר איזה מידע יהיה במרכז תודעתי ומה יהיה בשבילו אגבי. ככל שאדם יותר חרד להגנת חיי אדם המידע הזה יותר נוכח בתודעה שלו. אפשר לבוא לנאשם בטענות שהמידע היה אצלו בראש אך הוא סמך על עצמו שזה לא יקרה לו.
הסבר למציאות של פעולה מתוך קלות דעת: מצב תודעתי של "לי זה לא יקרה". אדם שעושה משהו שיודע שלא יעבוד, ובכל זאת לוקח את הסיכון (כמו מלצר שמעמיס יותר מידי כלים). אנשים קלי דעת לא פועלים במודעות של 100%. ברוב המקרים, ברור לנו שאם אדם היה יודע שבמידה והוא יעשה תאונה היא תהיה קטלנית הוא היה נוהג אחרת. לאותו אדם "ידיעה כללית", אבל זה לא מופנם אצלו. קשה להחליט איפה עובר קו הגבול בין רשלנות לקלות דעת. ביהמ"ש לא מתייגע בדיונים האלו, אלא בדר"כ מסיקים שהייתה מודעות לתוצאה.
אחריות פלילית ללא מחשבה פלילית: 
קיימים שני חריגים למ"פ- רשלנות ואחריות קפידה. ס' 21 קובע:
1. רשלנות היא היעדר מודעות בפועל של הרכיבים של האקטוס ראוס – הנאשם לא היה מודע לאחד מפרטי העבירה.
2. אדם מן הישוב בנעלי הנאשם, כן היה מודע.
3. לא מדובר בסיכון סביר.
הסעיף קובע שרשלנות, יכול שתקבע כיסוד נפשי מספיק רק לעבירות שאינן מסוג פשע. כלומר: עבירות רשלנות הן רק לעוון או חטא, על פי הגדרתם בסעיף 24. המשמעות: עבירות רשלנות הן בעלות חומרה של עד 3 שנות מאסר. זה הכי הרבה שניתן לתת כעונש על עבירת רשלנות. 
במקביל ס' 90(ב) קובע כלל לגבי עונש על עבירות רשלנות- כל עבירה חדשה שהיא של רשלנות היא של מקסימום 3 שנים. אם יש סעיף ישן שהעונש בו הוא של מעל 3 שנים - אם מדובר בסעיף רשלנות, אז זה יופחת לשלוש שנים.
הצדקה מוסרית לאחריות על רשלנות:
ברשלנות, הנאשם לא מודע לסיכון של המעשה שלו, הוא לא מודע לאחד מפרטי ה"אקטוס ראוס" ולא באמת מעדיף את האינטרסים שלו על פני אלו של החברה, אלא הוא סטה מנורמת התנהגות מקובלת. סובייקטיבית הנאשם לא צפה את העניין ולכן אין לו את אותה מידת אשמה. 
מידת האשמה של הרשלן נמוכה ופחותה לעין שיעור. עבירות רשלנות הן חריגות במשפט הפלילי. רואים זאת בס' 19, בעונש המופחת, סביב עבירות של ערכים של חיי אדם שרוצים לתת להם הגנה. בחוק הישראלי אין עבירה של רכוש ברשלנות.  
הדרישה של החברה מאדם לא להיות רשלן, היא הדרישה מאדם להיות עירני לנעשה סביבו, ולבדוק האם התנהגותו טומנת בחובה סיכונים.
מבחינה דאונטולגית גמולית- החברה מענישה את האדם שלא מודע לדברים שאדם מן הישוב כן מודע אליהם. בשלב הקודם למעשה ("הקודם" במובן הרחב, לא במובן של כמה דקות לפני המעשה), באופן שבו הוא מנהל את חיו הוא מרוכז בצרכים שלו ולא "רואה ימינה או שמאלה". לכן יש הצדקה מסוימת לעבירות רשלנות כאשר שומרים את עבירות הרשלנות לסיכונים הגדולים, כגון סיכון לגוף האדם.
מבחינה תועלתנית- החברה רוצה למנוע נזק: גרמת נזק לחברה, תשלם את המחיר. גישות תועלתניות יטו ליצור כמות גדולה יותר של עבירות רשלנות. יש גם אלמנט של הרתעה כי יצירת עבירות שכאלו מעלות את רף הזהירות. 
בהסתפקות ביסוד נפשי של רשלנות יש פגיעה בעיקרון החוקיות: כאשר מדברים בהרשעה על בסיס רשלנות, ביהמ"ש בא לאחר מעשה וקובע שהייתה רשלנות. שוב, זו הסיבה שמצמצמים את השימוש בעבירות האלו לעבירות החמורות ביותר. במקרים יוצאי דופן אפשר לומר שיש בעיה עם עיקרון החוקיות, כי רק אחרי שקורה המקרה הראשון, יודעים שאלו הן התוצאות. במקרים הבאים, עיקרון החוקיות לא נפגע באותה מידה. (כמו האישה שקפצה למותה בגלל התעללות של בעלה, המקרר של אדון בש).
פסיקה: הרשיעו נאשם בגין גרימת מוות ברשלנות של אישתו שקפצה למותה. ביהמ"ש קובע שאדם מן הישוב היה מודע לזה שהתעללות כזו באישה במשך שנים, יגרום להתאבדות.
כיצד מזהים עבירת רשלנות? לפני תיקון 39 ביהמ"ש הכריע עבור כל סעיף. היום, עבירה שותקת היא עבירה של מחשבה פלילית ואילו עבירה שמסתפקת ברשלנות היא רק עבירה שבה נקבע בהגדרת העבירה כי רשלנות היא היסוד הנפשי הדרוש.
בדר"כ עבירות רשלנות הן כלפי גוף האדם. יש עבירות שמתייחסות לרכוש אם מדובר בעבירות שמסכנות משמעותית את ערכי החברה (אש, פגיעה בביטחון המדינה).
לפי ס' 19(א) לא צריך להיות כתוב במפורש בסעיף שמדובר בעבירת רשלנות, אלא ניתן להסיק שמדובר בעבירת רשלנות גם אם משתמע מהגדרת העבירה שהיא עבירת רשלנות. (כותרת, 3 שנות מאסר).
ס' 90א (5) קובע במפורש שהתרשלות משמעותה רשלנות. 
פסיקה: לגבי ס' 413 "החזקת נכס חשוד"- על הניסוח "שיש עליהם חשד סביר", בית המשפט אומר שביחס להחזקת הדבר צריך מודעות (צריך שיהיה מודע שהוא מחזיק בנכס), אבל לגבי טיבו של הנכס (שאולי מדובר בחפץ גנוב), די ברשלנות. כלומר: ביהמ"ש פירש את הסעיף כסעיף שמסתפק ברשלנות בהקשר לטיב החפצים.

3 תנאים לרשלנות לפי הסעיף:
1. הנאשם לא היה מודע- מספיק חוסר מודעות למשהו מבין הרכיבים. 
2. אדם מן הישוב היה יכול להיות מודע. פסיקה: אדם סביר זה משהו שבית המשפט קובע לפי ניסיון החיים שלו. יש פער בין האדם הממוצע לבין מה שנקבע בבית המשפט. השופט יכול להיעזר במומחים, אבל בסופו של דבר – השופט הוא שיקבע. הרף הנקבע בבית המשפט הוא גבוה יותר מהרף של האדם הממוצע. בית המשפט מעלה את רף הזהירות דרך שימוש באדם הסביר, ובנקודה זו קיימת ביקורת על הפסיקה: כל ההסברים שהצענו להטלת אחריות ברשלנות מתאימים יותר לשימוש באדם ממוצע, ולא על "האדם הסביר" יציר הפסיקה.  
על אף השימוש במושג "אדם מן היישוב" הכוונה היא לממדים של ביהמ"ש ל"אדם הסביר".
ביקורת מלומדים- צריך לנהוג לפי אדם ממוצע ולא דמות פיקטיבית שביהמ"ש ממציא אותה.
האם לצורך יצירת האדם הסביר צריך לקחת בחשבון נתונים סובייקטיביים? האם ראוי להשתמש בנתונים קונקרטיים של הנאשם? כמו גיל, מוגבלות, מוצא. 
מלומדים רבים חושבים שיש להתחשב, כי יש לפעמים אלמנטים שאדם לא מודע למוגבלות שלו. יש לסייג שלא כל תכונה מצדיקה התחשבות.
ככלל: בפסיקה לא עשו קונקרטיזציה של האדם הסביר. באקדמיה סבורים שכן היה צריך.
בפועל, אין התחשבות בנתונים אישיים. זה רלוונטי רק לעניין העונש בנושאי רשלנות מקצועית וזה לרעת הנאשם.
3. אי סבירות נורמטיבית / ערכית- שהסיכון לא יהיה בגדר הסיכון הסביר. יש סיכונים שהחברה רוצה לעודד לקחת, אם זה סיכון סביר, ואז גם אם הנאשם לא היה מודע במקום שמישהו אחר היה מודע – לא תוטל עליו האחריות. זו קביעה נורמטיבית של ביהמ"ש. בודקים את מידת הסיכון אל מול הערך של הפעולה. 
פסיקה: טיול בא"י זה ערך שגובר על פני הסיכון הכרוך בכך. 
הפסיקה קובעת אחריות לפי מבחנים של אחריות מנזיקין. רשלנות בפלילים בודקים כמו בנזיקין- מה היה עליו לדעת, חובת זהירות. יש ביקורת שמאמצים את הרף האזרחי ואין דרישה מיוחדת ושונה ממשפט נזיקין. יש ביקורת שמתעלמים לגמרי מנסיבות אישיות של נאשם. יש הצעות חקיקה, אך זה כרגע המצב.
אחריות קפידה: חריג בעונשין- לא צריך להוכיח לא רשלנות ולא מחשבה פלילית. מספיק להוכיח את היסוד העובדתי. לפני התיקון נקראו עבירות אחריות מוחלטת- ברגע שהיה ביצוע של היסוד העובדתי, הוטלה אחריות פלילית מוחלטת. גם לפני התיקון העבירות הללו נחשבו חריג.
עבירות אלו מכתיבות כללי התנהגות שבהן לא צריך לבחון כל מקרה לגופו. תפיסה תועלתנית. הרעיון הוא להגן על החברה ע"י עבירות קלות המסדירות שטחי חיים מתפתחים. באופן זה מעלים את רף הזהירות ויש חזקה חלוטה שהייתה רשלנות. הנאשם לא יכול לסתור את חזקת הרשלנות שמחוקק יצר. אחריות פלילית אוטומטית.
פסיקה: לפני התיקון- ביהמש" קובע לגבי אורות בלמים שזוהי עבירה של אחריות מוחלטת ולכן אין מה לפתוח דיון: אם אדם נתפס ללא אורות בלימה – מוטלת עליו אחריות מוחלטת. אלו עבירות בתחום של הסדר "פרוהיבטה"- עבירות שאם היה נוחת כאן מישהו מכוכב אחר או מארץ אחרת הוא לא היה יודע כיצד צריך להתנהג- כמו באיזה צד של הכביש צריך לנהוג.
אחריות מוחלטת שמורה לעבירות שמסדירות תחומים מתפתחים (תנועה, תכנון ובנייה) ולא לעבירות קלאסיות.
באחריות קפידה יש לנאשם פתח מילוט. גם אם ביצע את האקטוס ראוס, קיים עליו הנטל להוכיח את אחד הדברים המנויים בסעיף 22. המעבר לאחריות קפידה בוודאי עולה בקנה אחד עם ח"י כבוד האדם וחירותו. יש משהו לא הוגן באחריות מוחלטת אם הנאשם כן יכול להראות שהוא היה בסדר.
ס' 22 קובע- כדי שעבירה תחשב לעבירה של אחריות קפידה, צריך שבהגדרת העבירה יהיה כתוב שזו עבירה שלא צריך להוכיח בה מ"פ או רשלנות. כאן נטל ההוכחה עובר לנאשם. התביעה צריכה בסה"כ להוכיח יסוד עובדתי ואז יש מחשבה פלילית, והנאשם צריך להוכיח:
1. שהוא לא פעל במחשבה פלילית וללא מודעות.
2. הוא לא פעל ברשלנות- כל אדם סביר היה נוהג כך בסיטואציה זו.  
3. הוא עשה כל שביכולתו כדי למנוע את הפגיעה. דיון מלומדים האם תוספת זו נצרכת או לא: יש הסוברים שמספיק להראות שהוא נהג בסבירות, ומנגד יש הסוברים שצריך להראות שהוא פעל מעבר לאדם סביר מינימאלי. 
מה רמת ההוכחה שמוטלת עליו? הפסיקה הכריעה שצריך לפי מאזן הסתברויות כמו במשפט האזרחי- לפי 51%. (מעל לכל ספק סביר- 98%, ועודף ראיות 51% ולעורר ראיות לספק זה 3%). הנטל להוכיח עובר לצד שיש לו יותר מידע- ליצרן של מוצר פגום יש יותר מידע מאשר לתביעה. 
ס' קטן ג- אדם לא יקבל עונש של מאסר אלא אם הוכיחו מחשבה פלילית או רשלנות. 
הסעיף קובע לגבי עבירות ישנות: עבירות של אחריות מוחלטת יפורשו בתור עבירות של אחריות קפידה. 
הודאה של נאשם: מה קורה כאשר הנאשם מודה בעובדות? האם הוא מודה כך גם באקטוס ראוס, או במ"פ או ברשלנות? ואם הודה רק בעובדות, אז המשפט נגמר, ואז לא ניתן לתת לו מאסר כי זו עבירה של אחריות פלילית. הפסיקה והפרקליטות קבעה: כאשר נאשם מודה, הוא מודה גם במחשבה הפלילית.
הסעיף דן לגבי עבירות ישנות וקובע שהן יכולות להקבע בתור עבירות קפידה אם הוכרע גם בפסיקה.
מה קורה ביחס לעבירות ישנות שאין פסיקה לגביהן? בפסיקה יש מחלוקת בנושא הזה: האם ביהמ"ש יכול לקבוע אחרי תיקון 39? יש גישה שאומרת שאי אפשר לקבוע היום בפסיקה שעבירה ישנה היא עבירה של אחריות קפידה- אי אפשר להחליט ביחס לעבירות שאין לגביהן פסיקה, שהן עבירות אחריות קפידה. מנגד יש גישה שסוברת שניתן לקבוע ביחס לעבירות ישנות שלא זכו לפסיקה, כי אחרת אנחנו יוצרים מצב אבסורדי שהשאלה תלויה באלמנט "המזל" של אותו הסעיף – אם זכה או לא זכה להתייחסות בפסיקה בעבר, וזה בוודאי פוגע בכוונת המחוקק המקורית. 
לאור השיקולים השונים, כנראה בית המשפט יסיק שמדובר בעבירה של אחריות קפידה רק במקומות שזה מאוד ברור שכוונת המחוקק הייתה לאחריות קפידה. רק במקומות שבהם להגיד שהעבירה היא של מ"פ ייצור אבסורד. 
אפשרות ביניים היא להגיד שאת המילים "נקבע בדין" בס' 22(א) צריך לפרש את זה בצורה רחבה: הכוונה היא לעבירות מסוג דומה. במקום שהפסיקה קבעה ביחס למשפחה של העברות שזה אחריות קפידה.
הפסיקה נותנת מדדים כיצד לזהות עבירות מסוג אחריות קפידה: 
1. עבירות של אחריות קפידה הן עבירות של חזקת הרשלנות.
2. מדובר בעבירות הסדר ולא בעבירות קלאסיות. מדובר בעבירות שבאות להסדיר התנהגות חברתית. הדגש הוא על הנזק ולא על האשמה.
מה שאופייני להם:
א. עבירות עם עונש קל.
ב. מסדירות תחומי חיים מתפתחים.
ג. מטרתן להעלות את רף הזהירות.

עבירות נגזרות:
מדובר על ניסיון וצדדים לעבירה. עבירה נגזרת היא עבירה שאין לה קיום עצמאי והיא לא עומדת בפני עצמה, אלא הקיום שלה נגזר מעבירה אחרת:
1. ניסיון לעבור עבירה.
2. שידול.
3. ניסיון לשדל.
4. סיוע.
5. מבצע בצוותא.
6. מבצע באמצעות אחר.
גם אם אי אפשר להוכיח שנתקיימו כל היסודות העובדתיים והנפשיים בעבירה, ניתן יהיה להטיל אחריות פלילית על נאשם ובלבד שהוא עומד בכללים הקבועים בפרק ה' (עבירות נגזרות) לחלק הכללי של חוק העונשין. הפרק כולל כללים איך ומתי אפשר לגזור אחריות פלילית מתוך עבירה כזו.
יש כאן הרחבה של הגרעין הפלילי ולכן אין הרחבות נוספות והולכים רק לפי מה שכתוב בפרק. לכן גם לא מטילים אחריות פלילית על נגזרת של נגזרת, למשל: סיוע לסיוע, החריג לעניין זה הוא ניסיון לשידול, שמפורט בסעיף. בעבירות נגזרות תמיד הנגזרת נצמדת לאחד מסעיפי העבירה, היא לא עומדת בפני עצמה.
ניסיון: ס' 25-28. חייב להיות צמוד לעבירה קונקרטית. עבירה פלילית שהיא לא מושלמת. הכלל המנחה הוא "לא מענישים על מחשבות". הנאשם לא הגיע לכדי עבירה מושלמת, אך כן היה ניסיון ולא בגדר מחשבה בלבד. 
ס' 34ד- אומר ככלל: דין אחיד למנסה ולמצליח. (העונש של העבירה המושלמת חל גם על ניסיון, שידול, ניסיון לשידול או סיוע).
לפני תיקון 39 העונש על ניסיון היה חצי מהעונש על עבירה מושלמת. הסברה הייתה שצריך להעניש על פי מידת הנזק- גישה תועלתנית, בנוסף סברו שכאשר מדובר בשלב הניסיון יכול להיות שהאדם יתחרט, אם ידע שהעונש שלו יהיה קל יותר (כדי להמריץ עבריינים לעצור בשלב הניסיון, כדי לעודד את החרטה). נקודת ההנחה הזו התבררה כשגויה.
היום התפיסה היא שונה, ומייחסים יותר משקל לאשמה הסובייקטיבית. מבחינת אשמה סובייקטיבית לא נראה שיש הבדל גדול בין המשלים את העבירה ובין המנסה. לתת עונשים שונים זה לתת משקל גדול מידי למזל המוסרי, ולאור שיקולים גמוליים בחרו להשוות בין השניים. לא רוצים שהמזל הוא שיקבע את חומרת המעשה ומה העונש המתאים.
בנוסף יש כאן פוטנציאל של סיכון לחברה מכיוון שאדם שלא הצליח היום, ינסה שוב בעתיד.
הוכח במחקרים שההקלה בעונש היא לא שתעודד חרטה ולכן אין הצדקה להקל עם המנסים באופן כללי.
ס' 27- ביהמ"ש לא מוגבל לעונש חובה או מינימום המוגדר בסעיף כאשר מדובר בניסיון. 
ס' 34ג- הגבלה נוספת על העבירות הנגזרות: לא מענישים על ניסיון (כמו כן שידול, ניסיון לשידול או סיוע) לעבור עבירה של חטא (=עבירות קלות של עד 3 חודשי מאסר), כי לא מעוניינים להרחיב עד כדי כך את המעגל הפלילי.
רכיבי הניסיון: ס' 25- יסוד נפשי= במטרה לבצע. יסוד עובדתי:
1. עשה מעשה- ניסיון יכול להיות במעשה או במחדל, אולם נדירים המקרים שבהם יש ניסיון במחדל.
2. העבירה לא הושלמה- משהו מהרכיבים העובדתיים לא התקיים. יכול להיות חוסר במעשה (לא נעשה מעשה הבעילה), בנסיבה (העבריין החזיק שקית שהיא לא סמים) או בתוצאה (ניסה להמית והחטיא את המטרה- השכיח ביותר).
3. שאין בו הכנה בלבד- אין מענישים על מחשבות. ההכנה רחוקה מידי מהעבירה המושלמת בשביל להעניש עליה. החריג הוא קיומן של עבירות הכנה.
מתי עוברים משלב ההכנה לשלב הניסיון? מדובר ב"מתחם" הניסיון, שהגבול העליון שלו הוא העבירה המושלמת, אולם הגבול התחתון שלו אינו ברור. הסעיף לא מכיל הגדרה, ולכן המבחנים שנקבעו בפסיקה הישנה נשארו רלוונטיים:
מנסים לזהות את תחילת הביצוע. אין דרישה למעשה אחרון / סופי או מכריע. הכנה מתאפיינת בדר"כ בכך שמדובר ברכישת אמצעים, תכנון, איסוף מידע. והניסיון הוא כל מה שמעבר: תנועה לעבר העבירה המושלמת שיוצאת משלב ההכנה. הניסיון יכול להתחיל עוד לפני האקטוס ראוס (ניסיון לאונס יכול להתחיל לפני מעשה הבעילה). מוצעים שני מבחנים חלופיים: מבחן הקרבה או מבחן תחילת הביצוע.
1. מבחן הקרבה- עד כמה היה רחוק מהשלמת העבירה. מלמד על היסוד הנפשי כמה הוא היה נחוש.
2. ביצוע התחלתי- התחלת ביצוע המגלה חד משמעית את כוונת העושה. חוליה בשרשת הביצוע שהייתה מובילה להשלמת העבירה אילולא הופסקה. בנוסף צריך גם לבחון שהמעשים משקפים באופן חד משמעי את הכוונה של העבריין.
ביהמ"ש אומר שככל ששרשרת הפעולות ארוכה יותר, וככל שזיקתן של הפעולות הללו להגשמת העבירה היא אדוקה יותר כך נטה לומר שהחל הביצוע. קשה לתת מבחן ברור וצריך לבחון כל מקרה לנסיבותיו.
לסיכום היסוד העובדתי: אין מבחן ברור. צריך לבדוק האם הנאשם התחיל להוציא לפועל את כוונתו. גם שלבים ראשונים של עשייה יכולים להיחשב כניסיון, ובלבד שהם קרובים מספיק להשלמת המעשה הפלילי.
יסוד נפשי- המחשבה הפלילית בניסיון- לפי ס' 25 צריך להוכיח "מטרה לבצעה"- רצון לבצע את העבירה המושלמת. מכיוון שמסתפקים באקטוס ראוס "נמוך", אז דורשים יותר ב"מנס ריאה", דורשים:
1. מטרה לבצע- רצון להשלים את העבירה.
2. שהתמלאו היסודות הנפשיים של העבירה הקונקרטית.
פסיקה: אי אפשר להרשיע בניסיון אם לא ניתן לומר מעבר לספק סביר שהיה ניסיון לעבירה. אפשר להרשיע בגין עבירה אחרת שהושלמה.
יש בחוק העונשין גם עבירות מושלמות של ניסיון. הן חוקקו עוד לפני התיקון, כאשר היה הבדל בין ענישת המעשה לענישת הניסיון. רצו להרחיב את האחריות הפלילית ולכן נוצרו העבירות הנ"ל. יש הטוענים שאפשר לגזור מהן עבירות ויש הטוענים שלא גוזרים נגזרת כי אין להרחיב עד כדי כך את המעגל הפלילי. גם עבירות הכנה בעצמן הן חריג, אז קל וחומר שאין לגזור מהן (חריג על חריג).
ניסיון בלתי צליח: ס' 26- מצב בו העבירה לא הושלמה כי לא הייתה אפשרות לבצע אותה. אדם מנסה לעבור עבירה, אבל אי אפשר אובייקטיבית לעבור את העבירה. הגדרות:
1. חוסר אפשרות לעבור עבירה מחמת היעדר נסיבה חיונית לעבירה להתבצע: להרוג אדם מת, להחזיק סמים כאשר בפועל מדובר בשקית של אבקת כביסה.
2. משהו בנסיבות הן לא מה שהנאשם חשב. סעיף 26 פותר את ההתלבטות, ואומר במפורש שניתן להאשים גם כאשר מדובר בניסיון בלתי צליח.
ניסיון בלתי צליח עניש:
3. חוסר אפשרות לעבור עבירה מחמת היעדר אפשרות חוקית - אדם רוצה לבצע עבירה פלילית, והוא חושב בטעות שההתנהגות שלו אסורה. אם קיימת טעות כזאת, במצב משפטי אז בוודאי אין אחריות פלילית, ואין עונש, ואין הפללה. כאשר הטעות היא משפטית, המעשה הוא לא עניש. מענישים אנשים רק אם הם פגעו בערך מוגן ולא רק על עצם המוכנות לעבור עבירה. ס' 25 מדבר על עבירה נגזרת, זה חייב להישען על עבירה כלשהי ואם אין עבירה אז גם אין משמעות לנגזרת.  
4. חוסר אפשרות לעבור עבירה מחמת שימוש באמצעים אבסורדים. למשל: ניסיון להמית בכישוף.
פסיקה: ביהמ"ש לא ירשיע כשיש טעות משפטית- אי אפשר לנסות לעבור עבירה שאינה קיימת, כמו להחזיק סם שאיננו אסור. גם אם האדם מרגיש עבריין ומוכן להסתכן ולצפצף על הכללים- לא יענישו אותו אם הוא לא מפר כללים שהם עבירה פלילית. מה שמותר ואסור משקף את הערכים של החברה, ובמקרים כאלו אין סטייה מהדרישה של החברה ואין כאן סיכון בפועל.
ס' 28- נותן פטור עקב חרטה למי שבאמת מתחרט, גם אם העבריין כבר נמצא בשלב הניסיון. אין פטור גורף לכל המנסים, רק אם מדובר בחרטה אמיתית, אז הנאשם ייהנה מהפטור. רק מקרים בודדים נכנסים לסעיף הזה. השיקולים למתן הפטור:
1. שיקול מוסרי - מי שמתחרט באמת והעבירה לא הושלמה בעקבות החרטה, ראוי למחילה, או לפחות אפשר להגיד, שמראש לא הייתה אותה הנחישות, הכוונה לא הייתה מושלמת.
2. אם מדובר על חרטה אמיתית מטעמים פנימיים אז הסכנה ממנו מנוטרלת. הניסיון עניש כי אותו האדם הוא מסוכן לחברה מחשש שינסה שוב, לעומת המתחרט שלא ינסה שוב.
3. שיקול פרגמטי - לעודד חרטה. אם אדם ידע שהוא לא ישא באחריות פלילית מלאה אם יתחרט, זה יהיה תמריץ יעיל.
פסיקה: ביהמ"ש אומר שגם בניסיון צריך להראות שהמחשבה הפלילית לבצע את העבירה הייתה גם בזמן הניסיון. עקרון הסימולטניות מחייב שהיסוד הנפשי ילווה גם את המעשים שנכנסו למתחם הניסיון.
 דרישות הסעיף:
1. הנאשם עבר את שלב ההכנה ונמצא בתוך שלב הניסיון.
2. המעשה לא הושלם. 
3. אם מדובר בעבירת התוצאה, אז הוא צריך להראות שהוא תרם תרומה ממשית למניעת התוצאה. 
4. המניעים הם מניעים אמיתיים של חרטה: מחפץ נפשו בלבד, ומתוך חרטה. זהו המיקוד של הסעיף. מניע פנימי יכול להיות משני סוגים: מניע טהור- הנאשם החליט לחדול מתוך מניע מוסרי טהור, או מניע של כדאיות- הנאשם השתכנע שהסיכוי להיתפס הוא גבוה ולכן חדל. 
האם מניעים של כדאיות הם רלוונטיים? פסיקה: יש גישה שאומרת שהעיקר הוא שמדובר במניעים פנימיים כולל מניעים של כדאיות, ולא משנה אם זה מניעים של כדאיות או מניעים טהורים. הראייה היא ראייה פרגמטית: לא חשוב למה מתחרטים, העיקר שלא מבצעים עבירות ואי אפשר באמת לדעת מה בליבו של אדם. יש גם גישה ששמה דגש על המניעים, ורוצים להתייחס רק למניעים הטהורים. פסיקה יותר מאוחרת- מספיק שתהיה חזרה מלאה וביוזמת הנאשם ולא צריך שזה יהיה דווקא מטעמי מוסר פנימיים. מדובר על שני תנאים נפרדים: 1. חפץ נפשו- מיוזמתו, 2. חרטה- ממניעים חיצוניים. 
5. נטל ההוכחה הוא על הנאשם ולא על התביעה- הנאשם צריך להוכיח ברמה של מאזן הסתברויות שבאמת הוא התחרט. צריך להוכיח בעודף ראיות שהוא חזר בו מנימוקים פנימיים. 
6. הסעיף מציין שהעבירה שהושלמה על ידו, אם קיימת כזאת, היא עבירה ענישה- הנאשם צריך לשאת באחריות פלילית מלאה על העבירה שהוא השלים. 
קשירת קשר: ס' 499 ו-500. קשירת קשר היא הסכמה של אנשים לבצע עבירה פלילית. בניסיון הדרישה היא מעבר להכנה, וכאן מסתפקים במשהו מוקדם יותר של ההסכמה, מההנחה שכאשר יותר מאדם אחד קושרים יחד, הם מציבים סיכון גדול יותר לחברה, ולכן מרשיעים על התנהגות שלא היו מרשיעים אילו היה מדובר באדם בודד. ההתארגנות היא מסוכנת כשלעצמה- הכוונה יותר ברורה, וכך גם הנחישות.
לפני תיקון 39 הפסיקה הטילה אחריות הדדית לקושרים לעבירות שהתפתחו. הקושר קשר נאשם גם בעבירות שהחברים ביצעו – בין אם הנאשם ידע ובין אם לא: אחריות קולקטיבית משמעותית, גם ביחס לעבירות עצמן ולא רק ביחס לעבירת הקשר.
תיקון 39 עשה סוף לאחריות הקולקטיבית. מטילים על הקושר קשר אחריות בגין הקשר + אחריות בגין העבירה שביצע בעצמו.
פסיקה: בעת שפירשה את הכללים של השותפים בקשירת קשר, הרחיבה את האחריות מאוד. במסגרת התיקון ציצמו.
היום יש חוק ספציפי לטיפול בארגוני פשיעה. "חוק המאבק לאירגוני פשיעה" משנת 2003. הכללים הקיימים לפני החוק לא מפלילים את הבכירים באירגונים שמנתקים את עצמם מביצוע העבירות. לכן יש חוק מיוחד שמטפל בכך. מאז החוק החדש חל פיחות במעמד עבירת הקשר לגבי מאבק באירגוני פשיעה, אך היא עדיין קיימת. 

צדדים לעבירה: כל מי שתורם לביצוע העבירה עשוי למצוא עצמו אחראי במידה זו או אחרת, גם אם לא ביצע את הכול. הצדדים יסווגו לפי מידת התרומה, ועל פי זה מידת האחריות שתוטל עליו, לפי מה שקבוע בחוק. בעלי התפקידים:
המבצע- ס' 29- מבצע יחיד, מבצע בצוותא, מבצע באמצעות אחר.
המשדל- ס' 30- האדם ששתל את הרעיון של ביצוע העבירה. נחשב שותף מרכזי אך עקיף. הוא יצר את היסוד הנפשי אצל העבריין העיקרי. השידול תלוי בתוצאה. המחוקק מתייחס אליו בחומרה.
המסייע- ס' 31-32- צדדי ומשני, נמצא במעגל החיצוני. התרומה שלו היא ביצירת התנאים המאפשרים את הביצוע. אותו תפקיד יכול להיחשב מבצע או מסייע תלוי בנסיבות. 
ניסיון לשידול- ס' 33- שידול שלא הביא לעבירה הוא גם עניש. זה חריג לכלל שאין עושים נגזרת לנגזרת. סיטואציות בהן השידול לא הצליח גם מחייבות בהרשעה. מראה כמה שידול הוא חמור ולכן גם ניסיון לשידול הוא עניש.

סיוע לאחר מעשה: ס' 260-261- בירות ספציפיות שבמהות שלהן הן נגזרות. הסעיף מדבר על סיוע לאחר מעשה, במובן של שיבוש הליכי משפט. כמו לדוג'- מישהו שעוזר לגנב להמלט לאחר הגניבה.
שידול או סיוע להתאבדות: ס' 302- עבירה שהיא נגזרת. חשוב שתהיה עבירה כזו, כי אין עבירה של "התאבדות", ולכן לא ניתן ליצור עליה נגזרת.
פסיקה: המחוקק לא רצה ליצור נגזרת לנגזרת, פרט למקרים נדירים. בית המשפט סטה מעיקרון זה וקבע בפס"ד שירשור של שידול בלי לנמק ובלי לתת הצדקה. 
המבצע: יש אתגר להחליט מתי מדובר על מבצע בצוותא לבין מסייע או משדל. 
לפני תיקון 39 לא היה הבדל בעונש בין הצדדים השונים. היום, קיים הבדל דרמטי. השוו את דין המנסה, אבל הבדילו בין מסייע שמקבל מחצית מהעונש לבין מבצע בצוותא שמקבל עונש מלא. לכן דרמטי להבין מי מבצע ומי מסייע.
פסיקה: ס' 34א נידון לגבי מה האחריות של השותפים לעבירות שלא תוכננו מראש. תלוי בשאלה האם נאשם מבצע, מסייע או משדל. רלוונטי לאחריות של עבירות לא צפויות שקרו בפועל.
מבצע באמצעות אחר- ס' 29(ג)- הרחבה של האחריות הפלילית גם למבצע עקיף שמשתמש באחר ככלי בידיו. הביצוע הוא עקיף, אבל האחריות הפלילית היא מלאה. האחריות היא על השולח ולא על המבצע.
הסעיף עצמו מונה רשימה לא סגורה של דוגמאות, כשהאחר היה נתון במצב כגון (רשימה פתוחה):
1. העדר כשירות- קטינות (מתחת לגיל 12) או אי שפיות הדעת. 
2. העדר שליטה- דחיפה, היפנוזה.
3. האחר פועל ללא מחשבה פלילית.
4. טעות במצב דברים. לפעמים הטעות לא שוללת מחשבה פלילית ולא תמיד חופף כי ייתכן שהטעות במצב דברים יכולה להיות כהגנה - אם אני תוקפת אדם, ואז בא אדם ג' ואני אומרת לו שהוא מנסה לתקוף אותי ו-ג' עוזר לי, יש לו טעות. 
5. האחר פועל בנסיבות של כורח או צידוק. כורח זה אילוץ מתוך איום אנושי, הוא סייג לאחריות הפלילית ס' 34יב כמו שמצמידים אקדח לראשו של אדם. צידוק זה גם סיטואציות של סייג, כמו חייל שמבצע פקודה בלתי חוקית- החייל יהנה מסייג צידוק בגלל הכפיפות שלו למפקד והעובדה שאין לו בחירה. חייל פשוט צריך לשמוע למפקד שלו גם אם מדובר בפעולה בלתי חוקית (אך לא כאשר מדובר בפעולה בלתי חוקית בעליל). 
ס' 29 ד- עושה מיוחד. הסעיף אומר שאם עושה מיוחד לגבי האחר ולא לגבי השולח כמו יחסי עובד ומעביד אפשר להרשיע את השולח בגניבה ממעביד שזה יותר חמור מגניבה רגילה למרות שהשולח הוא לא עובד של המעביד אלא רק האחר.
מהו ההבדל בין שידול ובין מבצע באמצעות אחר? בשידול, האחר הוא אוטונומי. במבצע באמצעות אחר, האחר לא בוחר באופציה העבריינית הוא בסה"כ כלי. המבצע משתמש באנשים אחרים לא מתוך בחירה שלהם, אלא מתוך העדר בחירה או ניצול של טעות של מישהו.
יכולים להיות 3 מצבים לגבי האחריות של האחר:
1. הוא לא אחראי, אלא הוא רק כלי. אפשר להטיל אחריות רק על המבצע.
2.אם האחר שמשתמשים בו הוא בשיכור- לפי ס' 34יט אם אדם נכנס למצב שכרות במודע, הוא לא פטור מאחריות, ולכן שני הצדדים אחראים.
3. שניהם אחראים בפלילי, אבל לא באותה רמה של  אחריות או לא באותה עבירה. למשל: המבצע מואשם בעבירת מ"פ והאחר ברשלנות.
מבצע בצוותא- ס' 29(ב)- כל אחד מהמשתתפים צריך לעשות מעשים לביצועה של העבירה. אין צורך להוכיח נטילת חלק באקטוס ראוס של העבירה עצמה. צריך לתפוס את כל מי ששותף מרכזי, גם אם לא בעצמו פרץ את דלת הבית ורק היה חלק מההתארגנות הזו. 
גוף אחד הפועל עם זרועות, תוך חלוקת תפקידים. יש להוכיח שותפות. אין צורך בתכנון מוקדם משותף. אפשרית שותפות ספונטנית. מרכזי. ישיר. איש פנים. יסוד נפשי - היסוד הנפשי הנדרש לעבירה העיקרית + מודעות לעובדה שהוא פועל בצוותא.
פסיקה: ביהמ"ש מדגיש שכן יכולה להיות שותפות ספונטנית- אם הנאשם היה בא באיחור ומצטרף לפורעים למטרה שלהם הוא היה נחשב מבצע בצוותא. אך הוא לא חלק מהם ולא הצטרף אליהם לביצוע, ולכן הוא אחראי רק על מה שהוא לקח. שמבצעים בצווותא אלו משתתפים ביחד בביצועה של העבירה- שותפים שפועלים כגוף אחד עם כמה זרועות. שותפות שיכולה לבוא לכמה צורות. אין תנאי שיהיה תכנון משותף מראש, יכול גם להיות ספונטני. אבל צריך שיהיה קשר. 

מסייע: מקבל רק חצי מהעונש על העבירה הכללית. ס' 32 קובע לגבי עונשי מקסימום ומינימום.  
ס' 31 קובע- מי שעשה מעשה כדי לאפשר את הביצוע, להקל עליו, לאבטח אותו, למנוע תפיסת המבצע, גילוי העבירה או שללה או כדי לתרום בדרך אחרת ליצירת התנאים לשם עשיית העבירה הוא מסייע לעבירה. סעיף שכולל בתוכו הרבה צורות של סיוע. יכול להיות לפני, תוך כדי ואחרי.
המסייע עושה מעשה כדי לאפשר את הביצוע או כדי ליצור את התנאים לביצוע. התרומה של המסייע היא
תרומה עקיפה ומשנית, איש "חוץ". שותף זוטר שנמצא במעגל החיצוני של העבירה.
יכול להיות סיוע פיזי וסיוע רוחני- רק התלוות ונוכחות במקום. יש גם סיוע במחדל.
למה מטילים אחריות על המסייע שלא מבצע את העבירה?
יסוד עובדתי- היות שהמעשה סייע בפועל לקיומה של עבירה בצורה אובייקטיבית יש להטיל על המסייע אחריות. הוא תרם לביצוע עבירה עובדתית והוא איפשר אותה, ולכן נטיל עליו אחריות. 
יסוד נפשי- יש להטיל אחריות פלילית על מסייע בגלל היסוד הנפשי שלו והזדהותו של המסייע עם המשימה העבריינית.
בנוסחים המקוריים של הצע"ח לא הייתה דרישה למחשבה פלילית מיוחדת ולמטרה, אלא רק לאופי ההתנהגות מבחינה אובייקטיבית. בנוסח הסופי הושמטו מילים ששינו את משמעות המשפט ונשאר ס' 31 כמו היום שפתוח לפרשנות שהיא שונה מהכוונה המקורית של המחוקק. הפסיקה לא פירשה בהתאם לכוונות המקוריות של כותבי החוק. מלשון הסעיף נשמע שיש דרישה למחשבה פלילית, כוונה ומטרה לאפשר את הביצוע.
השאלה העולה לאור הניסוחים השונים היא- מה המדיניות הרצויה? מה הופך את הסיוע לדבר עניש- הצד העובדתי של התנהגות שעזרה לעבריין או הצד הנפשי של הזדהות ומוכנות לעזור לדבר עבירה? מה צריך להיות המוקד של הסעיף ואיך מבחינת מדיניות נכון לנסח?
פסיקה: איך פירשו בפסיקה את היסוד העובדתי והנפשי:
יסוד עובדתי- צריך להוכיח התנהגות שיש בה פוטנציאל לסייע. מעשה המסוגל לסייע. לא צריך להוכיח סיוע אפקטיבי, ושההתנהגות סייעה בפועל, ולא צריך סיוע כזה שבלעדיו העבירה לא הייתה מתבצעת. 
אינדקציה נוספת- הפליליות של ההתנהגות שמסייעים לה. ז"א צריך שהמבצע יבצע עבירה פלילית או עומד לבצע עבירה פלילית. 
יסוד נפשי- כאן יש פיצול בין דעות שונות. בסופו של דבר יש שורה תחתונה שהתקבעה בפסיקה והיא הנכונה. יש 3 אפשרויות, כאשר ההלכה עד היום- מודעות לכך שההתנהגות היא בעלת פוטנציאל לסייע (מודעות לטיב המעשה)+ מודעות לנסיבה של פליליות ההתנהגות של העבריין העיקרי (מספיק גם חשד)+ צריך להוכיח מטרה לסייע לעבריין העיקרי (לא סתם חשד, אלא רצון.  או הלכת הצפיות- ידיעה ברמה גבוהה של וודאות).
כדי להרשיע בסיוע לעבירה מסוימת צריך לדעת שהעבירה המסוימת הזו מתבצעת. לגבי דברים שלא היו צפויים והמסייע לא ידע עליהם יש לכך הסדר אחר. כדי להיחשב מסייע צריך להיות רמת ידיעה כלשהי.
סיוע במחדל: "עשה מעשה"- אפשר לעשות סיוע גם במחדל.
פסיקה: ביהמ"ש קבע שעצם הנוכחות בסיטואציה+ המחדל, נחשבים סיוע. כדי להרשיע בסיוע צריך מסוגלות של המחדל לסייע+ כוונה לסייע. סיוע אפשרי גם במחדל ככל שהמסייע קרוב יותר למעשה העבירה, לעבריין וככל שמדובר בעבירה יותר חמורה, כך יטה ביהמ"ש להכיר במחדל גם ללא חובת עשייה. עצם ההשתתפות בעבירה זה מקור חובה לפעול. 
יש גם סיוע בעצם הנוכחות. סיוע בעצם הנוכחות נחשב ליותר מסיוע במחדל כי יש כאן אלמנט של עידוד וחיזוק. יש משמעות לעצם השהות שם וזה לא מחדל טהור.
פסיקה: לא צריך להצביע על חובת עשייה מפורשת בדין על מנת להרשיע בסיוע במחדל. 
מלומדים: בסיוע במחדל לא צריך להצביע על חובת עשייה מפורשת בדין, מכוון שבסיוע במחדל קמה חובת עשייה.
במצב בו לא הרשיעו את העבריין המרכזי מסיבות מסוימות כי הוא נעלם או משהו, ניתן להרשיע את המסייע או המשדל. אך במצב בו העבירה לא התרחשה אין להטיל אחריות פלילית על המסייע או המשדל, כי האחריות מותנת בביצוע או בהתחלת הביצוע של העבירה.
 כשמדובר על עבירות נגזרת הגרעין הוא העבירה העיקרית שמבוצעת על ידי המבצע הראשי. האחריות על הצדדים האחרים כמו המסייע והמשדל נגזרת מהעבירה העיקרית הדעה הרווחת והניסיון היא להרשיע את העבריין העיקרי ואת הצדדים כמו סיוע ושידול יהיו על אותה עבירה- אם היה רצח, הסיוע יהיה סיוע לרצח.
פסיקה: שצריך שתהיה מטרה לסייע לעבירה הקונקרטית ולא סתם מטרה לסייע לנאשם. בימה"ש מזקיק מטרה לסייע לעבירה ייעודית ולא מספיק שבאופן כללי הנאשמת מסייעת לעבריין לנסוע במונית כשיש לו עליו מטען ואקדח והיא מכירה באופן כללי את האמירה שלו שאם שוטר יעצור אותו הוא ירה במטען. ייתכן והעבריין הראשי בשלב זה עוד לא תכנן בעצמו את העבירה ומה הוא הולך לעשות.
צריך שתהיה מטרה לסייע ושהמעשה יהיה קרוב לוודאי סיוע לעבירה. 
ביהמ"ש מדגיש שהחשד צריך להיות סובייקטיבי וממשי ולא חשד של אדם סביר. צריך להוכיח מעל לכל ספק סביר שהנאשם ידע בוודאות, או כמעט בוודאות (קרוב לוודאי) שהעבירה העיקרית עומדת להתבצע. 
הלכת פלונית קובעת להלכה מה זה היסוד הנפשי של סיוע- מודעות לטיב המעשה+ לנסיבה+ מטרה לסייע למבצע העיקרי, וגם מחילים את הלכת הצפיות.
לא צריך להוכיח לאחר התיקון שהיסוד הנפשי של המסייע יהיה זהה ליסוד הנפשי של המבצע העיקרי.
ביהמ"ש מדגיש שהחשד צריך להיות סובייקטיבי וממשי ולא חשד של אדם סביר.
מסייע לאחר מעשה: עבירה שלמה בפני עצמה. חצי מהעונש שניתן למבצע. מדובר על התנהגות שנכנסת אחרי הביצוע, לא משהו שהעבריינים התבססו עליו ולא משהו שהעבריינים לקחו אותו בחשבון בתכנון העבירה. אדם שהעבריינים הסתמכו עליו שיסתיר אותם יחשב מסייע או מבצע בהתאם לנסיבות. מי שמסייע כאן, הוא לא מישהו שהסתמכו עליו, אלא רק לאחר מכן הוא מסייע לעבריין להימלט מעונש.
חריג: בני משפחה מקרבה ראשונה- לא מצפים מהם לא לקבל את העבריין, ואין בקבלם שותפות לעבירה פלילית.
לפי הסעיף העונש הוא 3 שנים וזה יכול להוביל למצב אבסורדי שמסייע יקבל פחות שנים ממסייע לאחר מעשה. 
משדל: דמות עקיפה ומרכזית. עקיפה כי הוא לא עושה את העבירה עצמה, ראשית כי תרומתו היא מרכזית- הוא נטע את היסוד הנפשי בלב העבריין. לכן חלקו מרכזי אף שתרומתו עקיפה. החוק מתייחס למשדל בחומרה. עונשו זהה למבצע העבירה שהוא משדל אליה. בין מבצע למסייע, יש דברים שהוא יותר קרוב למבצע ויש דברים שהוא יותר קרוב למסייע. מתייחסים אליו יותר כמו מבצע, ובחומרה.
רכיבי הסעיף: 
יסוד עובדתי– הרכיב ההתנהגותי- התנהגות שיש בה פוטנציאל לשדל. שכנוע, הפעלת לחץ. לא קורה בפועל באמצעות מחדל. (אולי רק במסגרת המנהיג השותק).
נסיבה - צריך שיהיה אדם אחר שהמשדל הניע אותו לפעולה. יש פער בין שידול לבין ביצוע באמצעות אחר. בשידול חייבת להיות נסיבה של אדם שבחר באוטונומיה לבצע את העבירה והוא ישא באחריות פלילית עליה. המשדל דחף אותו לבצע אבל לא השתמש בו ככלי כמו ביצוע באמצעות אחר. ברוב הדוגמאות, האחר יהיה פטור מאחריות פלילית, לעומת המשודל. אם זה כורח- מבצע באמצעות אחר. אם לא מדובר בכורח- זה שידול.
תוצאה - ביצוע עבירה או ניסיון. שידול (ולא ניסיון שידול) מותנה בתוצאה, לעומת סיוע שלא חייב להיות תוצאה. צריך שההתנהגות המשודלת גרמה לעבריין לבצע את העבירה או לנסות לבצע אותה.
קש"ס - השידול הביא להחלטת המשודל לבצע, צריך להוכיח קש"ס. 
במצב בו המשודל רק ינסה לבצע את העבירה זה יהיה אבסורד כי כך המשדל יקבל עונש יותר חמור מהמבצע. 
פסיקה: ההרשעה ניתנה בגין שידול לעבירה המוגמרת, על אף שהיה מדובר רק בניסיון של עבירה. 
עונש בגין שידול לרצח: לפי ס' 34ד עונש בגין שידול לרצח הוא מאסר עולם. הסנגוריה הציבורית טוענת שיש כאן רף ענישה בלתי הולם, לפחות לא בכל המקרים והיו צריכים להשאיר פתח לשיקול דעת, כי בכל זאת תרומתו היא לא ישירה אך עקיפה.  
פסיקה: אם המשדל שידל לרצח והוא לא הצליח, ירשיעו אותו בשידול לניסיון רצח ואז אין עונש חובה מאסר עולם. בית המשפט חושב שצריך לתת שיקול דעת בעניין שידול לרצח. על פי החוק אין מקום לשיקול דעת.
יסוד נפשי -יש כאן עבירה שותקת. לכאורה ברירת המחדל היא שמספיקה מחשבה פלילית רגילה- המשדל צריך להיות מודע לטיב ההתנהגות שלו +פזיזות. 
פסיקה:  היסוד הנפשי הנדרש הוא כוונה- שהמשדל פועל מתוך מטרה שהמשודל יבצע את העבירה. בבסיס יש כאן כוונה כרכיב חפצי של רצון. מכיוון שמדובר בעבירת תוצאה מחילים את הלכת הצפיות מכוח ס' 20ב. השופטת מוסיפה לשידול ביסוד הנפשי רצון להתממשות העבירה= כוונה, מה שלא קיים בסיוע. צריך שיהיה כוונה של המשדל שהעבירה תבוצע לפי הרכיבים של ס' 20 ב:
רכיבי המחשבה הפלילית: מודעות ברמה גבוהה לאופי המשדל של ההתנהגות + מודעות ברמה גבוהה לקיומו של אחר הטעון הנעה לפעולה + מודעות לאפשרות שהאחר ישודל כתוצאה מהפעלת הלחץ + כוונה לשדל (כרכיב חפצי)- הלכת הצפיות חלה.
ניסיון לשידול- ס' 33- מוכיח כמה השידול חמור, שמענישים גם אם מדובר בניסיון שידול, כאשר הוא לא צלח. העונש הוא כמו בסיוע- מחצית מהעונש של העבירה השלמה. 3 אופציות לניסיון שידול:
לא הייתה תוצאה של עבירה פלילית- השידול הצליח והמשודל ניגש לבצע את העבירה אך לא נכנס לאיזור מתחם הניסיון. עדיין יהיה ניתן להרשיע את המשדל בניסיון שידול על אף שהעבירה לא התרחשה. 
לא הושלם מעשה השידול - במקרים בהם השידול התבצע מצד המשדל אך לא הצליח- מישהו שלח מכתב בדואר של שידול אך המשודל כלל לא פתח את המכתב. 
חוסר בקש"ס- זו עבירה תוצאה וצריך שיהיה קשר סיבתי. יש שידול אבל המבצע כבר בעצמו השתכנע ולא היה צורך במשדל, אז יש כאן רק ניסיון שידול.  
פסיקה: הכירו בשידול לשידול ופסקו שאין הבדל בין שידול ישיר לבין שידול בשרשרת. ביהמ"ש רואה בכך מעין שידול ישיר. התפיסה היא שמבחינת אשמת המשדל אין הבדל. אם לא יכירו בו כמשדל זה יביא אנשים מתוחכמים להרחיק את עצמם ממעשה עבירה על ידי שרשרת שידול וכך להותיר את עצמם חפים מפשע.
אבחנה בין מבצע בצוותא לבין מסייע: אחרי התיקון יש משמעויות מרחיקות לכת להבדל:
1. עונש- המסייע מקבל רק מחצית מהעונש של העבירה השלמה. 
2. סעיף החרטה- מתייחס רק למסייע ולמשדל ולא למבצע בצוותא
3. עבירה שלא תוכננה מראש, כדי לדעת איך היא מקרינה על השותפים לדבר עבירה צריך להבחין אם מדובר במסייע, משדל או במבצע. 
זו אבחנה קשה, וקשה לדבר על מבחן חד משמעי
פסיקה: האבחנה היא קשה. יש המון מדיניות משפטית, איך השופט הספציפי תופס את חלקו של כל אחד, ומבין את מידת השותפות שלו. הפסיקה באופן מגמתי נוטה להכיר בהרבה שותפים כמבצעים ולא כמסייעים. למרות שהחוק עשה הבחנה וביטל אחריות הדדית של קושרים קשר שהייתה לפני תיקון 39, מגמת ביהמ"ש היא להכיר בביצוע בצוותא ולהרחיב את האחריות הפלילית.
מבחנים לאבחנה:
1. מבחן סובייקטיבי- האם הנאשם ראה עצמו כחלק מהמשתתפים בביצוע ואת המשימה העבריינית כמשימתו שלו. מחשבתו נלמדת מן הנסיבות. מה מידת ההזדהות שלו עם המשימה העבריינית. על המחשבה שלו אפשר ללמוד מן הנסיבות- עד כמה הוא היה פעיל, יוזם, שותף ומודע לתכנון. נכריע שמדובר במבצע לפי כמה הוא מרגיש מחוייב לעבירה ויש לו רצון שהיא תצליח, לעומת מסייע. המסייע שולי יותר ויש לו רק ידיעה כללית, לא בהכרח יודע את כל הפרטים. 
יש קושי במבחן כי לא יודעים מה בלבו של האדם, ולא תמיד הוא בעצמו יודע מה רמת המעורבות שלו. לא בטוח שראוי להשתית את האבחנה על תחושה סובייקטיבית שמשתנה מאדם לאדם.
2. מבחן אובייקטיבי- אופי התרומה, האם לנאשם יש חלק מהותי בעבירה- מבצע, לעומת מסייע שרק יוצר את תנאים לביצוע העבירה. מבחן שמתאר את לשון הסעיף.  
3. מבחן השליטה- עד כמה הוא אדון לביצוע. ככל שיש לנאשם יותר שליטה על אופי העבירה והפרטים ככה נראה אותו כמבצע ולא כמסייע כי יש לו יותר השפעה.
פסיקה: הפסיקה שילבה בין המבחנים ויצרה מבחן משולב - המבחן משולב ופועל במקבילית כוחות. בודקים את מידת התרומה האובייקטיבית וגם בחינת מידת ההזדהות של הנאשם עם העשייה העבריינית. ככל שהיסוד הנפשי יותר ברור, כך יסתפקו פחות ביסוד העובדתי ולכן זו מקבילית כוחות. שני גורמים שפועלים במשולב, אם האחד יותר חזק השני יכול להיות יותר חלש ועדיין תהיה תוצאה של ביצוע. מבחן עזר- מבחן השליטה- מלמד על מידת המעורבות של נאשם, מבחינת היסוד הנפשי ומבחינת היסוד העובדתי כמה הוא תורם ומעורב בעבירה.
הפסיקה מתייחסת לנוכחות בזירה וקובעת שאלמנט הנוכחות איננו תנאי הכרחי אך גם לא תנאי מספיק.
ביהמ"ש אומר שכדי שנוכחות תשמש מדד לסיוע, חייב להיות שמדובר על נוכחות מכוונת ולא אקראית. במקרה המתאים נוכחות יכולה להעיד על מעורבות.
רב העבריינים- נידון בפסיקה. בדר"כ באוביטר. איך נתייחס לרב העבריינים שלא לוקח חלק בעבירה עצמה? כמו עוזי משולם ששולט בחסידים שלו. לכל היותר יש לו חלק בתכנון או ידע. יש הבדלים בין שופטים ומלומדים בגישות. ניתן להסביר את ההבדלים השונים בין השופטים בשאלה העובדתית איך הם מגדירים את רב העבריינים- יש כאלו שאין להם שום חלק בתכנון, ויש כאלה שהם יותר מעורבים. תלוי במי מדברים. לפעמים יהיה קשה לראות במי שהיה שותף רק בשלבים המוקדמים ולא בביצוע עצמו כמבצע בצוותא ויהיה יותר קל לראות אותם כמשדלים שיצרו את העבירה ויצאו מהתמונה.
פסיקה: דיון האם רב העבריינים הוא מבצע, משדל, או מבצע באמצעות אחר. 
חוק מאבק באירגוני פשיעה: בגלל הקושי להרשיע את רב העבריינים חוקקו בשנת 2003 חוק שמטרתו להלחם באירגוני פשיעה. כאשר מדובר על אירגון עם הרכיכיה פנימית, אפשר להרשיע בעבירה על עצם השותפות באירגון ועל מעשים שנעשים כדי לקדם את האירגון. 
לא היה פתרון במסגרת חוק העונשין ולכן יצרו את החוק הזה.
החוק הגיע בהבנה שהחקיקה הקיימת לא מספקת, וגם בהבנה שיש בישראל פשע מאורגן שפוגע בחברה בישראל ובחפים מפשע שכלל לא קשורים לעבירה.
פסיקה: מסבירים את החשיבות בחוק. חוק זה בא למלא את החלל שהיה חסר בחוק העונשין בסיטואציות בהן הכללים של שותפות בעבירה לא עוזרים כדי להרשיע פושעים.
פסיקה: מרחיבה את הפרשנות של המבצע. מבצעים בצוותא = גוף אחד למשימה העבריינית הפועל באמצעות זרועות. תרומה פנימית תוך חלוקת עבודה. למבצע יש חלק מהותי מתוך יחס נפשי של יוצר העבירה. משימה שלו. יש לו שליטה פונקציונלית על הביצוע. במעגל הפנימי.
המסייע = עקיף, משני, איש חוץ, לא במעגל הפנימי של הביצוע. מעשי עזר פעולות חיצוניות. 
לסיכום- יחשב שמדובר במבצע אם מדובר על : גוף משותף. חלוקת עבודה. לא חייבת להיות אחידות במקום ובזמן. אדון לפעילות. שליטה פונקציונלית. אין צורך בנוכחות. מבצע=איש פנים. ראש וראשון לעשיה. יש כאן פרשנות מאוד מרחיבה למבצע.
אחריות נגררת: ס' 34א- הכללים לאחריות נגררת. הסעיף מסדיר סיטואציות של עבירת רבת משתתפים שכוללת התפתחות שלא הייתה צפויה מראש.
הסעיף מטיל אחריות לשותפים לעבירה על מעשה לא מתוכנן שביצע אחד המבצעים. אפשר לנמק את הסעיף בצידוק תועלתני- נועד כדי להרתיע עבריינים מלצאת לביצוע של עבירת רבת משתתפים. הנחה בסיסית, שמבוססת על המציאות שכשחבורה יוצאת לבצע עבירה יש סיכון יותר גדול לחברה. גם מבחינת הנחישות והוודאות שתתבצע העבירה, וגם מהבחינה שדברים יכולים לצאת מכלל שליטה, לעומת מבצע יחיד ששולט על הכול. בסעיף יש 2 יתרונות: 1. החברה רוצה להרתיע מלהשתתף בעבירות רבות משתתפים. 
2. הסעיף יכול גם לגרום שהצדדים לעבירה יבטיחו את עצמם מראש שלא יהיו הפתעות, ויתנהגו יותר בזהירות- לא יתנו אקדח לאדם פזיז.
יש כאן גם הצדקה גמולית- טענה לנאשם, שאדם שמשתתף בביצוע עבירה רבת משתתפים, ומצטרף לחבורה עבריינית לוקח על עצמו סיכון מודע שדברים יסתבכו. שיכולה להיות התפתחות שלא תוכננה מראש ולא תהיה בשליטתו המלאה. 
לא בכל מקרה יטילו על האחרים אחריות, אבל גם לא נכון תמיד לא להטיל אחריות. צריך להפעיל שיקול דעת בהתאם למקרה ולנסיבות.  
פסיקה: הייתה טענה שהסעיף אינו חוקתי ונוגד חו"י. ביהמ"ש ערך בחינה של החוק ומצא אותו לתכלית ראויה, מידתי וכו' ולכן הטענה לא התקבלה והסעיף הוכרע כחוקתי.
התנאים של הסעיף: "עבר מבצע"- מבצע העבירה הנוספת צריך להיות אחד מהמבצעים של העבירה ולא מסייע.
"אגב עשיית העבירה"- תוך כדי מבחינת סמיכות הזמן. או קשר ענייני.
"עבירה שונה ממנה או נוספת לה" - עבירה מקורית + עבירה נוספת או העבירה המקורית ששינתה צורתה.
אדם מן היישוב יכול היה להיות מודע לאפשרות עשייתה- פסיקה: קבעו שיש 4 אפשרויות להתפתחויות מאוחרות בעבירה שלא תוכננה מראש שיכולה להתקיים עבירה נוספת, ורק אחת מהן מתאימה לסעיף הזה. הסעיף חל רק כאשר מדובר בעבירה שאינה חלק מהתכנון ולא נצפתה כאפשרות, ושאדם מן הישוב כן היה צופה אפשרות התרחשותה.
אדם מן הישוב - כדי לדעת מה אדם מן הישוב היה צופה, בודקים את האדם מן הישוב "בנעליו" של אותו הנאשם. מה אדם מן הישוב היה עושה באותה סיטואציה, באותם תנאים, לפי המידע שהיה בידי השותפים. מדובר על עניין אובייקטיבי (מה אדם מן הישוב היה עושה) בסיטואציה סובייקטיבית.
פסיקה: לא יטילו אחריות על שותפים בגין עבירה נגררת אם לא הוכח מעל לכל ספק סביר שאדם מן הישוב באותן נסיבות היה יכול לצפות שזה מה שיקרה לאחר שעזבו השותפים את המקום. השותפים לא היו אחראים למעשים שנעשו לאחר שהם עזבו את המקום כי גם אדם מן היישוב לא היה צופה שזו תהיה ההתרחשות לאחר מכן.
מה היקף האחריות של השותפים? השותף לעבירה אחראי בגין מעשים שיקרו לאחר מכן על ידי אחד מהמבצעים, כל עוד אדם מהשורה היה צופה את זה. מייחסים לו אחריות פלילית.
לפי הסייפא של הסעיף במקרה שבו המבצע שביצע את העבירה הנוספת, ביצע עבירה שדורשת כוונה שזו מחשבה פלילית מיוחדת, המשמעות תהיה, שירשיעו את השותפים רק בעבירה של אדישות ושל מחשבה פלילית רגילה.
הכלל לא יכול לחול לגבי סעיף הרצח- ס' 300(א)(3) כי בסעיף עצמו יש אפשרות של רצח תוך ביצוע עבירה אחרת שעבורו יש מחשבה פלילית רגילה.
לפי ס' 34(א)(2) מסייע או משדל השותפים לעבירה ישאו בגין עבירה נגררת רק אם יש בסעיף רשלנות בגין אותה עבירה. אם אין רשלנות בסעיף הם לא ישאו באחריות פלילית. 
נוצר כאן פער גדול מאוד בין מבצע ובין מסייע ומשדל, שהאחריות שלהם פחות חמורה ממבצעים אחרים. 
הסעיף מאפשר לבית המשפט שיקול דעת לתת לשותף פחות מעונש החובה המצוין בעבירה.
פטור עקב חרטה- ס' 34- הכותרת של הסעיף לא לגמרי מתאימה, כי הוא לא ממש מדבר על חרטה במובנה הפנימי. הסעיף הזה הוא תועלתני, ורלוונטי רק למשדל או למסייע, כאשר התרחשה העבירה או היה ניסיון לעבירה. מטרת הסעיף לתמרץ משדלים ומסייעים למנוע את העבירה שהם סייעו או שידלו לה. המשדל והמסייע אין להם שליטה על הביצוע עצמו, ולכן המחוקק יצר סעיף שפותח פתח לעצירת "הרכבת של העשייה הפלילית". אם הם עומדים בתנאי הסעיף הם יהיו פטורים מאחריות פלילית.
לפי הסעיף אם המשדל מנע את עשיית העבירה או הודיע מבעוד מועד לרשויות וגם עשה כמיטב יכולותו למנוע אותה בדרך אחרת, הוא יהיה פטור מאחריות פלילית. אבל הוא לא יפטר מעבירה פלילית לעבירות שאותן הוא ביצע עד אותו רגע. ואם יש עבירת קשר שהושלמה הוא כן יישא עליה באחריות פלילית.
בסעיף זה אין רלוונטיות לסיבות שבגינם נעשתה פעולת ה"חרטה", לעומת ס' 28 שיש בו דגש על המניעים.

נפקות של נתון אישי- ס' 34ב- אם יש נתון ענייני שרלוונטי להגדרת העבירה, ומתקיים רק על חלק מהשותפים – אז הוא מקרין על השותפים האחרים- המבצעים בצוותא והמסייעים (כמו יחסי עובד מעביד, רק אחד המשתתפים נושא נשק חם). אם מדובר על נתון אישי (למשל אחד מהם לא שפוי או קטין), זה לא משליך על האחרים.
הבעייתיות בסעיף היא שקשה מאוד להחליט מה זה נתון אישי ומה זה נתון ענייני.
עבירות המתה: מדברות על אינטרס מוגן של ערך חיי אדם.
3 עבירות עיקריות של גרימת מוות:
ס' 300- רצח. 300(א)(2) הגורם בכוונה תחילה למותו של אדם. כוונה היא סוג מיוחד של מחשבה פלילית בעל רף גבוה. העונש הוא  מאסר עולם.
ס' 298- הריגה. עבירה רחבה, הדורשת מחשבה פלילית רגילה והדין הוא מאסר של 0 עד 20 שנה. 
ס' 304- גרימת מוות ברשלנות, מסתדר עם ס' 21ב, שדינה מאסר 3 שנים. (ס' 24(1) פשע- עונש חמור ממאסר לתקופה של עד 3 שנים). הגינוי החברתי הרבה יותר נמוך לעומת העבירות הקודמות.
נותנים עונש מוות רק על חוק עשיית דין בנאצים. בעבר היה במדינה עונש מוות בגין עבירת הרצח וזה שונה. העונש השונה לא מעיד על כך שהמעשה פחות חמור, אלא בגלל החשש לטעות הוחלט לשנות אותו. 
בעבר הנשיא היה קוצב את העונש עבור הרוצח. כיום יש חוק- "חוק שיחרור על תנאי ממאסר"- החוק קובע שיש ועדת שחרורים מיוחדת שדנה בעונשים של מי שנידון למאסר עולם חובה. המינימום של מאסר עולם הוא 30 שנה. אחרי 7 שנים של ריצוי אפשר להחליט על הפחתה בעונש.
דעת מלומדים: הרעיון שעומד בבסיס כוונה תחילה הוא האבחנה בין רצח ספונטני לבין רצח מתוכנן והרצון להמית. אך לא רק, לפעמים גם רצח ספונטני יכול להיות מרושע, חמור ומסוכן. 

האם הדגש בכוונה תחילה הוא המסוכנות לחברה או הפסול במעשה?
הנוסח בס' 301 המגדיר כוונה תחילה הוא נוסח ישן, ובעברית משובשת. 
פסיקה: פונה למחוקק בקריאה שהגיע הזמן לשנות את הסעיף.
לפי ס' 301 (א) צריך להוכיח 3 תנאים מצטברים:
1. החלטה להמית- כוונה להמית.  
2. הכנה- "הכין עצמו" / "הכין את המכשיר"
3. העדר קנטור- בלי שגמרה התגרות למעשה. 
דעת מלומדים: בשונה מהפסיקה מפרש את "כוונה תחילה"- כוונה איכותית. 3 שלבים נפרדים- 1. הוולדות הרעיון לבצע את העבירה. 2. שקילה באשר לעשייתה. 3. החלטה לעשותה. יש כאן תהליך בשונה מהמתה ספונטנית. יש שיקול דעת לפני המעשה עצמו. מפרש את הכנה והעדר קנטור כאלמנטים שמלמדים על איכות כוונת התחילה. הוא יוצר זיקה (שקיימת בסעיף) בין דם קר וכוונה שקולה להמית לבין הכנה והעדר קינטור. עבריין שמכין את עצמו, אפילו נפשית למעשה העבירה זה מתפרש כאיכות הכוונה שלו. וכמו כן העדר קינטור- מעשה מעליב שגורם לממית לאבד עשתונות, כמו ברז שמתפוצץ. כשברז מתפוצץ לא ניתן לראות כוונה תחילה, העדר קינטור משליך על כוונה תחילה ולא התפרצות. 
פסיקה: הפסיקה פירשה אחרת, ביהמ"ש ניתק את הפרמטר. השופטים, מתבססים על המשפט המקובל האנגלי ופותחים עוד פרמטרים מלבד היסוד הנפשי של כוונה תחילה במובן של מחשבה פלילית.

רצח בכוונה תחילה בפסיקה בישראל: נבחן את 3 רכיבי הסעיף:
1. "החלטה להמית"- צריך להוכיח שבשעת מעשה קיננה בלב העבריין כוונת קטילה ממשית. מדובר פה על יסוד נפשי פנימי שכולל 2 רכיבים (לפי לשון תיקון 39):
1. צפייה מודעות לאפשרות שיתרחש מוות- במישור ההכרתי.
2. רצון ומטרה שהתוצאה הקטלנית תתגשם- במישור הרגשי, חפצי. 
לפי לשון ס' 20- החלטה להמית זו כוונה. לפי הפסיקה ההחלטה יכולה להתגבש בשלבים או כהרף עין ואפילו תוך כדי המעשה. העיקר שיהיה אפשר להוכיח מודעות לאפשרות שיתרחש מוות ורצון במוות. אין שום הבדל בין כוונה לבין החלטה להמית.
פסיקה: יש שני פסקי דין יוצאי דופן שלא עולים בקנה אחד עם הפסיקה. הפסיקה בשאר המקומות אומרת שהרצח יכול להתגבש כהרף עין ולכן ההחלטה להמית לא עושה הבדל, אלא רק שני הפרמטרים הנוספים. כן צריך להבדיל שהכוונה תהיה להמית.  
איך יודעים שהייתה כוונה להמית? לפי חזקת הכוונה- חזקה על אדם שהוא מתכוון לגרום לתוצאות הטבעיות של מעשיו. משתמשים בה לפי ניסיון החיים. 
2. יסוד ההכנה- ההיגיון הוא שההכנה הוא מדד שמלמד על מעשה שקול ועל טיב הכוונה. אינדקציה שהעבריין שקל את מעשיו. הפסיקה פירשה את יסוד ההכנה כיסוד פיזי, אובייטקיבי טהור וניתקה אותו מהמשמעות הראשונית שלו. ברגע שסעיף 301 מונה את הכנה כפרמטר ביהמ"ש מתייחס אליו כאמנט חיצוני מעשי שיש לבדוק מבחינה מעשית- האם נעשו פעולות להכשרת הביצוע? הכנת מכשיר זו דוגמא.
ביהמ"ש אומר שההכנה יכולה להיות לפני המעשה וגם ממש תוך כדי ובתכוף למעשה. ההפך המוחלט מרעיון של מכין את עצמו בשלבים לפני המעשה. ביהמ"ש מחפש כאן יסוד אובייקטיבי לסמן עליו וי.
פסיקה: במקרים בהם יש כמה דקירות ניתן לראות זאת כהכנה. אומרים שבדר"כ במקרים בהם הוכחה החלטה להמית והוכח היעדר קינטור לא תהיה בעיה לזהות הכנה. אין דרישה לפער בזמנים בין התכנון לביצוע. הכנה היא יסוד פיזי טהור- נסיבה ולא יסוד נפשי. 
3. העדר קינטור- ביהמ"ש מתייחס להעדר קינטור ולהכנה כמבחנים קונקרטיים. אלמנטים שמראים שהיה שיקול דעת, וזה יכול להיות תוך כדי ביצוע המעשה. מטרת הקינטור להראות שההמתה לא הייתה בדם קר. לא הייתה סיטואציה שאפשרה לנאשם לחשוב, להבין ולשקול את מעשיו. התביעה צריכה להוכיח מעל לכל ספק סביר את כל הפרמטרים שלא היה קינטור. יסוד שהרבה פעמים הוא מרכזי ועושה הבדל אם הוכיחו כוונה, והכנה זה משהו שקל להוכיח ולכן זה פרמטר משמעותי. האם הייתה התגרות בתכוף למעשה. התגרות- פרובוקציה שגרמה לממית לאבד עשתונות. חייב להיות סמוך למעשה כי זה מלמד על ספונטניות. אם היה פסק זמן, ולפעמים אפילו של דקות שנותנות להתקרר ואז הייתה המתה לא יכירו בקינטור כי מרווח הזמנים ניתק בין הקינטור לבין ההמתה.
קינטור מצבטר- בודקים רק תכוף למעשה. לפעמים קינטור מצבטבר ויחסים מלפני כן יכולות להסביר כמה הקינטור התכוף למעשה היה חמור מעין "קש ששבר את גב הגמל". רק במקרים כאלו תהיה משמעות שזה נותן מדד לעוצמת ההתגרות הסמוכה. אבל אין הכרה בהתגרות מצטברת אם ההתגרות האחרונה לא סמוכה למעשה. 
אם הוכרע שיש קינטור ההרשעה תהיה בגין הריגה ולא בגין רצח. 
המבחנים להעדר קינטור- ביהמ"ש קבע 2 מבחנים שלאורם יסיקו שיש קינטור שפוטר מאשמת רצח. אלו מבחנים מצטברים:
1. מבחן סובייקטיבי- מצבו של הנאשם הספציפי בנסיבות העניין הקונקרטי. הגיוני- השאלה האם ההתגרות השפיעה בפועל על הנאשם כך שהוא איבד את שליטתו? האם הייתה כאן התפרצות כתגובה של מקרה שגרמה לו לרצוח?
2. מבחן אובייקטיבי- כיצד אדם מן היישוב היה מגיב להתנהגות המקנטרת. בודקים האם אדם מן היישוב באותו מצב עלול היה לאבד שליטה עצמית ולהגיב בתגובה קטלנית. (ההנחה היא שאדם סביר הוא לא רוצח, ובודקים האם אדם סביר היה עלול לאבד שליטה במצב שכזה). 
פסיקה: דנה בשאלה האם יש הצדקה למבחן האובייקטיבי? הפסיקה דרשה קיום של מבחן אובייקטיבי ולא הסתפקה במבחן סובייקטיבי. דעה שהשתרשה בפסיקה והפכה להיות הלכה. לאורך כל השנים הועלו ספקות ביחס להצדקה זו ע"י שופטים וע"י מלומדים שביקרו את המבחן האובייקטיבי.
יש גישה שמפקפקת במבחן האובייקטיבי ואומרת שאם יכניסו למבחן האובייקטיבי פרמטרים סובייקטיבים יצומצם הפער בין הגישות. אם מצריכים מבחן כזה צריך כן להכניס נתונים של האדם הקונקרטי. הוא אומר שאין שום הגיון ואין אחיזה בלשון הסעיף למבחן אובייקטיבי. לפי הסעיף יש דרישה רק לפרמטרים סובייקטיבים.  
ההלכה נשארת על כנה כי למרות שתאורטית אנליטית המבחן האובייקטיבי של קינטור הוא בעייתי, מבחינת מדיניות רצויה אין לוותר עליו, לגבי התגובה הממיתה. רצון להרחיב את עבירת הרצח גם לגבי המתות מכוונות של חמומי מוח.
יש כאן מדיניות משפטית שאומרת שאין לנו בחוק הישראלי כמה רמות של רצח. התוצאה של אדם שהמית אחר בכוונה לא מורשע בעבירת רצח אלא בעבירת הריגה ובחמורה פחותה היא לא תוצאה רצויה. 
לסיכום, יש 3 קשיים במבחן האובייקטיבי :
1. לגיטימיות של מבחן אובייקטיבי לבחינת כוונת תחילה
2. המבחן האובייקטיבי לא מספיק מתחשב בחולשת הטבע האנושי. לא מספיק רגיש. הבחינה של אדם סביר היא נוקשה. 
3. הרצון להגן על חיי האדם דרך המבחן האובייקטיבי שוכח שמדובר בסה"כ בהפחתה מרצח להריגה ולא מדובר על זיכוי מוחלט.  
פסה"ד לאורך כל השנים מעוררים את הבעיות ונצרכים למבחן.
הפסיקה קוראת למחוקק לעשות שינוי משמעותי. 
כך הופכים את הקינטור מיסוד נפשי לרכיב של נסיבה מקלה. 
פסיקה: האדם הממוצע המאפיין את אורח חייהם של רוב אזרחי המדינה הוא האדם על פיו בודקים האם הוא עלול לאבד שליטה בסיטואציה שנוצרה. ייתכן שקינטור צריך להיות חלק מנסיבות מקילות ולא אחד מהרכיבים של כוונה תחילה. הייתה על פס"ד זה ביקורת נרחבת. 
ביהמ"ש מדבר על חשיבות המבחן האובייקטיבי המאזן בין ערך קדושת החיים לבין תפיסת האשמה הסובייקטיבית וחולשת הטבע האנושי. קינטור כנסיבה מקילה המבחינה בין המתה בדם קר לבין דם חם. חניקה יש בה הכנה ולא התפרצות פתאומית.
מבחן אובייקטיבי למדד לכוונת תחילה סובייטקיבית זה דבר שלא מסתדר.
דעת מלומדים: פרדוקס להשתמש באדם סביר כמדד לקינטור. כי אדם זהיר הוא בדר"כ זהיר, נבון, ואיך אפשר להגיד שהוא איבד עשתונות ועשה עבירת רצח. אי אפשר בלעדיו כי הוא מגן על אינטרסים חשובים. (לא מספיק שאדם סביר היה רואה במקרה תגרה אלא שגם הוא היה מאבד עשתונות במקרה כזה- הפסיקה לא מכירה בחוסר נאמנות של בן זוג כקינטור).
סיכום ההצדקה לקיומו של מבחן אובייטקיבי- לא מסתדר עם הרעיון המקורי של כוונה תחילה. היעדר קינטור הופך להיות נסיבה מנסיבות עבירה שמנותקת מהיסוד הנפשי.
בהנחה שהמבחן האובייקטיבי תקף- האם יש להביא בחשבון נתונים אישיים של הנאשם? חוזר לשאלה מיהו האדם הסביר? כשבחונים קינטור בעיני האדם הסביר- האם לוקחים בחשבון של אותו נאשם את הגיל, המוצא, הרקע או מדובר על אדם סביר נייטרלי. כמה להביא בחשבון נתונים אישיים של אדם סביר? 
פסיקה: בגדול, המשפט עוור לרף תרבותיות ולא מוכן לתת קריטריונים סובייקטיבים לאדם הסביר האובייקטיבי. קנה המידה למבחן האובייטקיבי האדם הישראלי הטיפוסי, ההולך ונוצר בארץ (שנות ה50). אין להתחשב במוצא עדתי, בנורמות תרבותיות וכדומה. מבחן אובייקטיבי צריך להיות אובייקטיבי. 
ההתלבטות היא אמיתית. ודאי שיש נתונים שאין להתחשב בהם כמו מזג חם, ודאי שיש לשאוף לשמירת שיוויון בפני החוק ולא לשנות בין נדונים שונים. 
גבול ההתחשבות הוא מאתגר, קשה ולא ברור.
בגדול הפסיקה לא מתחשבת בנתונים ספציפיים או מוצא- כמו עולה חדש, ויש על כך ביקורת מעקרון האשמה. העיוורון לשונות בין נאשמים גורמת לכך שלא מודדים את האדם לפי נורמות התנהגות שתואמות את היכולות שלו. מצפים ממנו משהו שהוא לא מסוגל להגיע אליו. מצד שני, כחברה דמוקרטית יש קווים אדומים ועקרון ערך החיים הוא חשוב וראשי. בפסיקה מאוחרת ניתן לראות ריכוך במבחן האובייקטיבי.     
ס' 300(א)(1)- רצח. גם אם אין כוונה תחילה ומדובר על רצח הורים או סבים זה הופך להיות רצח ולא הריגה. באנגליה יש יחס של חומרה לרצח של הורים כדי להשיג ירושה. יש כאן גנות למי שקוטע חיים של מי שנתן לך את החיים. שילוב של "לא תרצח" ו"כבד את אביך ואת אימך".
רצח שקשור בביצוע עבירה אחרת: ס' 300 (א)(3)+(4) - סעיף רחב. לא צריך להוכיח כוונה תחילה.
רלוונטי כשדיברנו על אחריות על עבירה אחרת, לפעמים תוך כדי ביצוע עבירה אחרת מגיעים גם לרצח.  
יש קושי גדול להצדיק זאת. למה זה שההמתה היא תוך כדי עבירה נוספת זה הופך לרצח עם עונש מאסר עולם חובה בלי שיקול דעת. כל המתה היא חמורה ולמה כאן זה יותר חמור מהמתות אחרות?
דעת מלומדים: אומר שלא הרבה מקרי עבירה מסתיימים ברצח וזה לא משהו שכיח שצריך לתת לו חומרה מיוחדת כדי למגר אותו. 
הצעות לנימוקים להצדקה:
- מבצע מגלה פה שיותר חשוב לו לבצע את העבירה מאשר חיי אדם. מקדם את האינטרסים שלו מזלזל בערך של חיי אדם.  
- רצון להרתיע. שאם מישהו יבצע עבירה שיזהר שהעניינים לא יובילו להמתה של אדם.
נימוקים לא מספיק משכנעים. 
מלשון הסעיף משתמע שהוא מאוד רחב: 
1. כי אין הגבלה לסוג העבירה בין אם מדובר על עבירה קלה ובין אם מדובר על עבירה חמורה. 
2. אין דרישה לשני מעשים ולשתי עבירות שהתבצעו. לכאורה מלשון הסעיף משתמע שלא צריך שני מעשים- גם חבלה שנגמרה במוות זה רצח תוך ביצוע עבירה (הפסיקה פירשה אחרת).
3. לכאורה אין דרישה לקשר תכליתי בין העבירות, אלא רק לקשר של זמן. 
4. מסתפק במחשבה פלילית רגילה. 
לא מצמצמים לדרישה רק של פזיזות מסוג אדישות ויש בכך חשש שאם יסתפקו בקלות דעת מקרים פשוטים שהובילו להמתה גם יחשבו כרצח.
פסיקה: צריך שתי עבירות שונות בעלות סיכונים שונים, ולא צריך בהכרח שני מעשים שונים כדי להחיל כלל זה.
דעת מלומדים: לא נתייחס לעבירת סיכון שהתממש כשתי עבירות נפרדות.
פסיקה: לכל החלופות שמוצגות בסעיף קטן 3 ו4 חייב להיות קשר תכליתי בין העבירה האחרת לבין גרימת המוות. שהמוות התבצע כדי להקל על ביצוע העבירה והקדמת האינטרס של העבריין.
זה צמצום שהיא מוסיפה וקוראת ללשון הסעיף. ההתנהגות שגורמת למוות הייתה במטרה לקדם את העבירה האחרת. 
הצעת חוק בעניין: עומדת לדיון הצעת רפורמה על הדיון של גרימת מוות כי זה לא מספיק, והעבירות לא מבטאות מדרג מתאים להבדלים בין הסוגים השונים של המתת אדם. רוצים לעשות מדרג של כ5 אפשרויות שונות, עם דגש לגבי ההבדלים ביסוד הנפשי.   


















