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העבודה מוגשת בחסות העמותה של נוער שוחר משפט עברי.

הקדמה אישית
במהלך לימודי האזרחות בבית הספר ,אנו דנים פעמים רבות בנושא :זכויות האדם.
נושא זה מעניין אותי מאוד ,היות ובחיי היום-יום מתעוררות שאלות רבות סביב
סוגיות ,כמו :שמירה על זכויות ,פגיעה בזכויות והתנגשות בין זכויות שונות.
הזכויות הטבעיות והעיקריות של כל אדם הן הזכות לחיים ,לכבוד ולחירות .בנוסף,
קיימות לכל אדם זכויות נוספות ,כמו :הזכות לביטחון ,לבריאות ,לחופש תנועה ,לקניין
וכד' .זכויות אלה עלולות להיפגע במקרים שונים וביניהם במקרים של הסגת גבול
במקרקעין .זאת כאשר מסיג הגבול נכנס לשטחו של אדם אחר מסיבות שונות
ולמטרות שונות ואז בעל הקניין ,מתוקף זכותו לקניין ,מנסה להגן על עצמו ועל רכושו
וכתוצאה מכך הוא עלול לפגוע במסיג הגבול .כך עלולה להיפגע הזכות לחיים של
אותו מסיג גבול .במקרה זה קיימת התנגשות מהותית בין הזכות לקניין לבין הזכות

לחיים ,דבר המעורר התייחסות שונה מצד פוסקים ,חוקרים ומשפטנים בתקופות
שונות ובמשטרים שונים.
מכאן ,עולה השאלה החשובה ,שמטרידה אותי רבות :מה המשמעות של עשיית דין
עצמית במקרים של הסגת גבול? האם היא מותרת ובאילו תנאים?
שאלה זו התעצמה במחשבותיי ,כאשר נחשפתי לפרשת שי דרומי ,במהלכה מר
דרומי ירה בפורץ שנכנס לחוותו והרגו .בעקבות אירוע זה ,נחקק שינוי בחוק העונשין
המכונה :חוק דרומי ,שקבע הגנה מפני הרשעה פלילית במקרים מסוג זה.
לכן ,בעבודה זו ,בחרתי ללמוד את ההתייחסות להסגת גבול במקרקעין הן במשפט
העברי והן במשפט הישראלי.
ברצוני להודות לגב' דנה רום על הנחייתה ועזרתה בכתיבת העבודה.
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