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 מתפדםמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק םדר הדין הפלילי(תיקון מם׳ 33 והוראת שעה)
 (תיקון מם׳ 3), התשם״ה-2005

י (להלן — הוראת ף 9 ו. בחוק סדר הדין הפלילי(תיקון מסי 33 והוראת שעה), התשס״א-ו200 י ע ן ס ו ק י  ת

 השעה), בסעיף 9, בתוספת ראשונה אי המובאת בו:

 (י) פרט (2) - יימחק;

 (2) בפרטים (6), (6א),(7) ו-(8א), בסופם יבוא ״למעט עבירה כאמור שנעברה בקטין

 שטרם מלאו לו 4י שנים״;

 (3) בפרט (6י), במקום ״0י שנות מאסר״ יבוא ״7 שנות מאסר״.

י 2. בסעיף 2י להוראת השעה, במקום ״עד יום ט״ו באייר התשס״ה (24 במאי 2005)״ יבוא 2 ף י ע ן ס ו ק י  ת

 ״עד יום י״ט באייר התשס״ח(24 במאי 2008)״.

 ד ב ד י ה ם ב ד

 במהלך התקופה שחלפה מאז חקיקתה של הוראת
 השעה נערכה עבודת מטה במשטרת ישראל, במשרד
 המשפטים ובמשרד לביטחון הפנים, לשם קידום
 עצמאותה של התביעה המשטרתית ולגיבוש תכנית
 פעולה להעברה הדרגתית של תיקי פשע ועוון מהתביעה

 המשטרתית לפרקליטות.

 השלב הראשון לקידום עצמאותה של התביעה
 המשטרתית אושר לאחרונה במשטרת ישראל ובמשרד
 לביטחון הפנים. כמו כן גובשה בימים אלה הצעה של
 צוות משותף של משרד המשפטים ומשטרת ישראל
 הקובעת רשימת עבירות וקריטריונים להעברת הטיפול
 בעבירות מסוימות מסוג פשע ועוון מהתביעה המשטרתית

 לפרקליטות.

 על יסוד האמור מוצע לצמצם את היקף עבירות
 הפשע שבסמכות פרקליט המדינה להורות על העברת
 הטיפול בהן לידי יחידת התביעות המשטרתית, בדרך
 של תיקון תוספת ראשונה אי המובאת בהוראת השעה,
 וזאת כשלב ראשון בתהליך של החזרת תיקים מהתביעה

 המשטרתית לטיפול הפרקליטות.

 ואולם מכיוון שהמדובר בתהליך הדרגתי, האמור
 להיות מגובה בתכנית מפורטת ובהקצאת משאבים וכוח
3  אדם, מוצע, במקביל, להאריך את הוראת השעה ב־

 שנים נוספות.

ת חוק ע צ  בשנת י200 פורסמה על ידי הממשלה ה
 סדר הדין הפלילי (תיקון מסי 32) (העמדה לדין וסגירת
 תיקים), התשס״א-י200 (הצ״ח התשס״א, עמי 607),
 שנועדה לתקן את חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב],
 התשמ״ב-982י (להלן - החסד״פ),בין השאר כדי לאפשר
 לפרקליט המדינה להחליט בדבר העברת תיקי חקירה
 של עבירות פשע מסוימות (שפורטו בתוספת הראשונה
 אי לחסד״פ, כנוסחה בהצעת החוק האמורה), ליחידת
 התביעות המשטרתית, לצורך החלטה בדבר העמדה לדין
 והמשך הטיפול בתיק. זאת כדי לעגן פרקטיקה ארוכת

 שנים שהיתה נוהגת עד אז.

 נוכח ביקורת שנמתחה בדו״ח מבקר המדינה
 לשנת 2000 בדבר אי עצמאותה של יחידת התביעות
 המשטרתית ולאור המלצתו של מבקר המדינה לאחד
 אותה עם הפרקליטות ולנקוט צעדי ביניים של ניתוקה
 ממחלקת החקירות של המשטרה, נחקק התיקון האמור
 כהוראת שעה במסגרת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון
 מסי 33 והוראת שעה), התשס״א-י200 (להלן - הוראת

3 שנים.  השעה) , שתוקפה נקבע ל־

ה הוארך לאחרונה בחוק ע ש  תוקפה של הוראת ה

 סדר הדין הפלילי (תיקון מסי 33) (הוראת שעה) (תיקון
 מסי 2), התשס״ד-2004, עד יום ט״ו באייר התשס״ה (24

 במאי 2005).

 י ס״ח התשס״א, עמי 499; התשס״ד, עמי 490 .
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