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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 העעת חוק סדר הדין הפלילי(תיקון מם׳ 55) (הודאת שעה)(תיקון מם׳ 2),
 התשס״ד-2004

 תיקון שם החוק 1. בחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מם׳ 33) (הוראת שעה), התשס״א 001;' (להלן -

 הוראת השעה), בשם החוק, במקום ״(תיקון מס׳ 33) (הוראת שעה)״ יבוא ״(תיקון מם׳ 3ג

 והוראת שעה)״.

 החלפה סעיף 12 2. במקום סעיף 2 ו להוראת השעה יבוא:

 •הודאת שעה 12. סעיפים קטגים (ג) ו־(ד) של סעיף 60 לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיף ו

 לחוק זה, ותוספת ראשונה א׳ לחוק העיקרי, כנוסחה בסעיף 9 לחוק זה,

 יעמדו בתוקפם עד יום ט־׳ז באב התשם־ט(6 באוגוסט 2009).׳

ר י הסב ר ב  ד

 במהלך התקופה שחלפה מאז כניסתה לתוקף של
 הוראת השעה נעשו פעולות לשם היערכות משרד
 המשפטים והמשרד לביטחון הפנים הן בנוגע לאיחור
 יחידת התביעות המשטרתית עם הפרקליטות והן בנוגע
 לניתוקה ממחלקת החקירות של המשטרה, בשלאחרונה
 אף מונה צוות מיוחד של שני המשרדים שתפקידו להכין
 תכנית פעולה דחופה בנושא הליכי האיחוד. במקביל
 מינה המפקח הכללי של משטרת ישראל צוות שתפקידו
 לגבש המלצות בדבר עיגון עצמאותה והפרדתה של
 יחידת התביעות המשטרתית ממחלקת החקירות של

 המשטרה.

 מוצע להאריך ב־5 שנים נוספות את תוקפם של
 סעיפים קטנים (ג) ו־(ד) של סעיף 40 לחסריפ, כנוסחם
 בסעיף 1 להוראת השעה, וכן את התוספת הראשונה א׳
 לחםד״פ כנוסחה בסעיף 9 להוראת השעה, שענינם
 סמכות פרקליט המדינה להעביר תיקי חקירה בעבירות
 מסוימות מסוג פשע ליחידת התביעות המשטרתית, וזאת
 כדי לאפשר למדינה להיערך ליישום הליכי האיחוד

 כמפורט לעיל.

 עוד מוצע לקבוע כהוראות קבע את שאר התיקונים
 לחסד״פ שנקבעו בהוראת השעה שכל עניגם בהליכי
 סגירת תיקים והגשת ערר על סגירתם ואינם קשורים
 לנושא איחוד יחידת התביעות המשטרתית עם

 הפרקליטות.

 בשנת 2001 פורסמה על ידי הממשלה הצעת חוק
 סדר הדין הפלילי !,תיקון מם׳ 32) (העמדה לדין וסגירת
 תיקים), התשס״א-- 2001 (הצ״ח תתשס־א, עמ׳ 607),
 שנועדה לתקן את חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
 התשמ״ב-982ו(להלן - החםד״פ), כדי לאפשר לפרקליט
 המדינה להחליט בדבר העברת תיקי חקירה של עבירות
 פשע מסוימות (שפורטו בתוספת הראשונה א׳ לחסד״פ,
 בנוסחה בהצעת החוק האמורה), ליחידת התביעות
 המשטרתית, לצורך החלטה בדבר העמדה לדין והמשך
 הטיפול בתיק. נוסף על כך, נכללו בהצעת החוק האמורה
 סעיפים שענינם הליכי סגירת תיקים והגשת ערר על

 סגירתם.

 ואולם נוכח הביקורת שנמתחה בדוח מבקר
 המדינה לשנת 2000, בדבר אי עצמאותה של יחידת
 התביעות המשטרתית, ולאור המלצתו של מבקר
 המדינה לאחד אותה עם הפרקליטות ולנקוט צעד ביניים
 של ניתוקה ממחלקת החקירות של המשטרה, נקבע בתוק
 סדר הדין הפלילי (תיקון מסי 33) (הוראת שעה),
 התשס״א- 2001 (להלן - הוראת השעה), כי התיקון
 שהוצע על ידי הממשלה בהצעת החוק האמורה יהיה
 במתכונת של הוראת שעה לתקופה של 3 שנים, וזאת
 בדי לאפשר למדינה להיערך לאיחור יחידת התביעות

 המשטרתית עם הפרקליטות כהמלצת מבקר המדינה.
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