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 התשס״ה-2004

י (להלן - ת (תיקון מס׳ 5 והוראת שעה), התשס״ג-2002 רי בו י גוריה הד י  תיקון סעיף 1 1. בחוק הםנ

ם כ״ז בטבת התשס״ג (ו ו  החוק העיקרי), בסעיף ו(2), במקום הרישה יבוא ״בתקופה שמי

ום י״ט בטבת התשס״ה (ו3 בדצמבר 2004) יקראו את סעיף קטן (ב)  ביגואר 2003) עד י

 כך:״.

 ביטול סעיף ג 2. סעיף 3 לחוק העיקרי - בטל.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 באמור ייגרם לנאשם עיוות דין: עוד קובע הסעיף האמור,
 בי אם החליט בית המשפט למנות לנאשם סניגור לפי
 הוראות אותו סעיף, רשאי הנשיא או סגן הנשיא של בית
 המשפט שבו מתנהל המשפט, לאחר ששמע את הנוגע
 בדבר, לשנות את ההתלטה, אם סבר שלא היתה הצדקה

 למינוי הסניגור.

 שני התיקונים האמורים נקבעו בסעיף ג לחוק
 המתקן כהוראת שעה לתקופה של שנתיים, שבהן ייבחן
 אופן יישומם של התיקונים בבתי המשפט: תוקפה של
 הוראת השעה עומד לפוג ביום י״ט בטבת התשס״ה (31

 בדצמבר 2004).

 הניסיון הראה בי ההסדר הקבוע בפסקה (12) של
 סעיף 8 מאז מייעל את הליכי המשפט: כמו כן ישנה כוונה
 לעגן הסדר דומה באופן מפורט יותר בחוק סדר הדין
 הפלילי [גוסת חדש], התשמ״ב-1982. משכך, נתנה
 הועדה לסדר הדין הפלילי בראשות כבוד שופט בית
 המשפט העליון א׳ מצא, את דעתה, שאין לקיים הליך

 כאמור בפסקה זו בלי שהנאשם מיוצג.

( א^ ) 1  לאור האמור לעיל, מוצע להפוך את סעיף 8
 לחוק הסניגורידז הציבורית מהוראת שעה להוראת

 קבע.

 עם זאת מוצע להותיר כהוראת שעה העומדת
 בתוקפה עד יום י״ט בטבת התשס״ה (31 בדצמבר 2004)
 את סעיף 18(ב) לחוק הסניגוריה הציבורית כנוסחו בסעיף
 ו(2) לחוק המתקן, ויובהר כי עם פקיעת תוקפה של
 הוראת השעה יחזור לחול סעיף 8ו(ב) לחוק הסניגוריה

 הציבורית כנוסחו לפני הוראת השעה.

 בחוק הסניגורית הציבורית (תיקון מם׳ 5 והוראת
 שעה), התשס״ג-2002 (להלן- החוק המתקן), בסעיף 1(1),
 הוספה לסעיף 8ו(א) לחוק הסניגוריה הציבורית,
 התשנ״ו-1995 (להלן - חוק הסגיגוריה הציבורית),

 שענינו זכאות לייצוג, פסקה (12) הקובעת לאמור:

 ״(א) זכאי לייצוג בהליך פלילי לפי חוק זה -

 (12) נאשם שהוזמן לתחילת משפטו לשם, קיום
 הליך לפי סעיף 143 לחוק סדר הדין הפלילי, במסגרת
 ישיבת בית משפט שבה רוכזו דיונים לשם קיום
 הליך כאמור, והדיון לגבי אותו נאשם מתנהל באופן
 שקיים סיכוי סביר למתן פסק דין באותו יום או
 במועד נוסף שקבע בית המשפט לשם כך, לרבות
 לשם קביעת העונש: מינוי סניגור לפי פסקה זו יהיה
 לצורך הדיון כאמור בפסקה זו בלבד ולא יחול על
 נאשם שבעקבות דיון כאמור בפסקה זו הוזמן להליך
 של בירור האשמה לפי סימן ה׳ לפרק ה׳ לחוק סדר

 הדין הפלילי.״

 פסקה זו נועדה לאפשר את קיומם של דיונים
 בהליכים פליליים במועדים מרוכזים ומתן פסק דין בהם
 במסגרת המועדים כאמור, ולהבטיח שהנאשם שלגביו

 מתנהל הליך כאמור יהיה מיוצג באותם דיונים.

 בסעיף 1(2) לחוק המתקן הוחלף נוסחו של סעיף
 18(ב) לחוק הסניגוריה הציבורית בנוסח חדש המסמיך
 את בית המשפט, מנימוקים שיירשמו, למנות לנאשם
 סניגור אם שוכנע כי לנאשם אין אמצעים לשכור סניגור
 לשם ייצוגו במשפט וכי יש חשש ממשי כי בלא ייצוגו

 ם״ח התשם״ג, עמי 203.
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