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 מתפרסמת בזה העעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק סדר הדין הפלילי(תיקון בוס׳ 33) (הוראת שעה)(תיקון),
 התשס״ד-2003

 תיקון סעיף י 1. בחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס* 33) (הוראת שעה), התשם״א~ו200י (להלן -

 החוקג בסעיף ו, בסעיף 60 המובא בו, אחרי סעיף קטן(ד) יבוא:

 מה) שר המשפטים, בהסכמת השר לביטחון הפגים ובאישור ועדת החוקה חוק

 ומשפט של הכנסת, רשאי. בצו, לשנות את התוספת הראשונה א׳, ובלבד שלא יימנו

 בה עבירות שהן בסמכותו הייחודית של בית משפט מחוזי.*

 תיקון סעיף ג 2. בסעיף 3 לחוק, בסעיף 62(א) המובא בו, במקום פסקה (2) יבוא:

 ,״(» קיצזן משטרה המבהןיכר^ש ץזידת תגיעןת - בעבירות שהן פשע והועברו

 והתובע מוסמך לפי הוראות סעיף&(ג), למזגט עבירת פגיעה בנסיבות מחמירות

, המנויה בפרט •6א) לתוספת  ""לפי סעיף 335(ב) לחוק העונשין, התשל־ז-21977

 הראשונה אי, ועבירת תקיפה בנסיבות מחמירות לפי סעיף 382(ב) ו־(ג< לחוק

 האמור, המנויה בפרט (8א) לתוספת הראשונה א׳-,

 (3) קצין משטרה המשמש כתובע, שהמפקח הכללי של המשטרה הסמיכו

 לענין זה - בעכירות שאינן פשע.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תיק בעבירת פשע בשל העדר ענין לציבור טעונה
 אישורו של פרקליט מחוז או פרקליט בכיר שהוא הסמיך

 לכך.

 הוראה זו חלה גם לגבי סגירת תיקים בעבירות
 פשע שהועברו לטיפול התביעה המשטרתית מכוח סעיף
 60(ג) לחוק סדר הדין הפלילי, כנוסחו בסעיף ו להוראת
 השעה. הפיצול הקיים לגבי תיקים אלה בין הסמכות
 להעמדה לדין - שהיא בירי המשטרה, לבין הסמכות
 לאשר סגירת תיק בשל העדר ענין לציבור - שהיא בידי
 פרקליט מחוז, גורם לםרבול ולעומס בבד על שתי

 המערכות, וספק אם יש בו ד צדקה עניגית.

 לפיכך מוצע כי סגירתם של אותם תיקים בשל
 הערר ענין לציבור תהיה בסמכות המשטרה, אך רק

 כאישור קצין משטרה המכהן בראש יחידת תביעית.

 עם זאת מוצע כי סגירתם של תיקיס בעבירות פשע
 שענינמ אלימות במשפחה (עבירות תקיפה יפציעד
 שנעברו כלפי בן זוג, קטין אי חסר ישע! תישאר כפופה
 לאישור פרקליט מחוז או פרקליט בביר שהוא הסמיך

 לבך, בשל רגישותם.

 סעיף 1 חוק סדר הרין הפלילי (תיקון מם׳ גג»
 (הוראת שעה/ התשם־א־ 2001 (להלן

 הוראת השעה), תיקן את חוק סדר הדין הפלילי [נוסח
 משולב], התשמ״ב-82«1 (להלן - חוק סדר הדין הפלילי),
 וקבע הוראות העומדות בתוקפן למשך שלוש שנים
 והמאפשרות לפרקליט המדינה להחליט כי תיקי חקירה
 על עבירות פשע המפורטות בתוספת הראשונה אי
 המובאת בהוראת השעה, יועברו לתביעה המשטרתית
 לצורך החלטה בדבר העמדה לדין והמשך הטיפול

 בתיק.

 לאור הניסיון שהצטבר מאז תחילתה של הוראת
 השעה, מוצע להסמיך את שר המשפטים בהסכמת השר
 לביטחון הפנים ולאחר קבלת אישורה של ועדת החוקה
 חוק ומשפט של הכנסת לשנות בצו את התוספת
 האמויה. בהתאם לצרכים הנלמדים מהפעלת הור<!ותיה
 של הוראת השעה, בלי להידרש לחקיקה ראשי•; לשם

 כך.

 סעיף 2 סעיף 62(א) לחוק סדר הדין הפלילי, כנוסחו
 בסעיף ג להוראת השעה, קובע בי םגיית

 ש־דז התשס־א, עמי 498.
 1 סייח התשל־ז, עמי 226.
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 3. בסעיף 4 לחוק, בסעיף 64(א) המובא בו, בפסקה(1), במקום ״פרקליט מחוז או פרקליט״ תיקון סעיף 4

 יבוא ״פרקליט מחוז, פרקליט״ ובסופה יבוא ״או פרקליט מפרקליטות המדינה, בדרגה שאינה

 פחותה מסגן בכיר א׳ לפרקליט המדינה, שפרקליט המדינה הסמיכו לכך״.

 4. בסעיף 9 לחוק העיקרי, בהוספה הראשונה א׳ המובאת בו: תיקון סעיף 9

 (ו) אחרי פרט (6) יבוא:

 ״(6א) פציעה לפי סעיף 534 לחוק, בגסיבות מחמירות לפי סעיף 335 לחוק;״;

 (2) אחרי פרט (8) יבוא:

 ״(8א) תקיפה לפי סעיפים 330,379 ו־'81«אץו) או(3) לחוק, בנסיבות מחמירות

 לפי סעיף 382 לחוקר:

 (3) בפרט (16), בסופו יבוא ״ואולם לענין עבירות לפי פקודת הסמים המסובנים

, יהול פרט (7ו);״;  [נוסח חדש], התשל״ג-1973ג

 לביצוע המעשה), כך גם סעיף 335 לחוק העונשין, שענינו
 חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות. במקרים אלה אין
 תמיד הצדקה לכך שחומר החקירה יובא לפני פרקליט
 מחת לשם החלטה בדבר העמדה לדין, ואכן עד תחילת
 תוקפה של הוראת השעה טופלו תיקים אלה בידי

 המשטרה.

 נוכח העומס הרב הרובץ על הפרקליטות מוצע
 לכלול עבירות אלה בתוספת הראשונה א׳ כדי לאפשר
 העברת התיקים באותן עבירות למשטרה לצורך העמדה

 ליין.
 עם זאת מכיוון שהעברת התיקים היא סמכות
 שבשיקול דעת הרי שבמקרים תמורים ניתן להותיר את

 התיקים בטיפולה של הפרקליטות.

 לפסקאות (3) ו־(4)

 בפסקה (16) לתוספת הראשונה א׳ מנויות עבירות
 הכלולות בצו לפי סעיף s לחוק הנוער (שפיטה, ענישה
 ודרכי טיפול), התשל־א-1971, שדינן אינו עולה על 10
 שנות מאסר, ולפיכך ניתן להעביר לטיפול התביעה
 המשטרתית תיקים שנפתחו נגד קטינים בעבירות אלה.
 הצו האמור כולל גם עבירות סמים כשהעונש הקבוע

 למרבית עבירות הסמים עולה על 10 שנות מאסר.

 לעבירות הסמים יוחדה הוראה מיוחדת בתוספת
 הראשונה א׳, בפרט (17), ולפיה ניתן להעביר לתביעה
 המשטרתית את ההחלטה להעמיד לדין בתיקי סמים על

 פי קריטריון של כמות הסם.

 נראה כי אין מקום לפעול בדרך אחרת לגבי עבירות
 שעברו קטינים בתחום זה.

 לפיכך מוצע להבהיר כי על אף ׳האמור בפרט (16)
 לתוספת האמורה, לענין עבירות סמים יחול האמור

 בפרט (17) לאותה תוספת.

 סעיף 3 סעיף 64 לחוק סדר הדין הפלילי, כנוסחו
 בסעיף 4 להוראת השעה, מאפשר למתלונן
 להגיש ערר על החלטה של גוף חוקר או תובע מוסמך
 שלא לחקור או שלא להעמיד לדין, לפני פרקליט מחוז או
 פרקליט מפרקליטות המדינה שמונה למנהל תהום

 עררים.

 כיום מוסמך לדון בעררים אלה נלנהל תהום
 העררים בפרקליטות המדינה. נוכח המםפי הרב של
 העררים המוגשים על החלטות המשטרה ובשל העומס
 הכבד הרובץ על פרקליטי המחוז, מוצע לאפשר לפרקליט
 המדינה להסמיך בעלי תפקידים בכירים נוספים

 בפרקליטות המדינה לטפל בעררים אלה, לפי הצורך.

 סעין1 4 לפסקאות (1) ו־(2)

 סעיף 60 לחוק סדר הדין הפל־לי, כנוסחו
 בסעיף 1 להוראת השעה, קובע את סמכותו של פרקליט
 המחוז להחליט כי תיקי חקירה על עבירות פשע
 המפורטות בתוספת הראשונה א• כנוסחה בסעיף 9
 להוראת השעה, יועברו לתביעה המשטרתית לצ־רך

 החלטה בדבר העמדה לדין והמשך הטיפול בתיק.

 רשימת העבירות שנקבעה בתוספת ד־אשונה א•
 נועדה לשקף את הפרקטיקה שהיתה נהוגה בעת חקיקת
 הוראה השעה, מבחינת סוגי העבירוה שבהן הופיעה

 המשטרה בבית המשפט.

 עם עבירות אלה נמנות גם עבירות שד חבלת גיף
 ותקיפות, ואולם עבירות הקיפה ופציעד בנסיבות

 מחמירות לא נכללו בתוספת האמורה.

 סעיף 382 לחוק העונשין, התשליז-ד7?ו (להלן -
 חוק העונשין), שענינו ״תקיפות בנסיבות מחמירות־ כולל
 כמה סוגים של תקיפות שלא תמיד הן בעדות חומרה
 יתרה (כמו למשל תקיפה כששניים או יותר חברו יהד

, עמי »ג5 ש דג ד סת ח י . נ ל 1 0 ש ת י נ י ־ י  דייני מ
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 (4) אחרי פרט (17) יי ואי.

 ״(18) מתן הרשאה לקטין שאינו יכול לקבל רישיון נהיגה, לנהוג ברכב, לפי

 סעיף 36ב(ג) לפקודת התעבורה4.״

ר ב ס  זי ב ר י ה

 יבול לקבל רישיון באמור, שבן גם תיקים שנפתחו
 בעבירות אלה היו בטיפולה של המשטרה לפני חקיקת

 הוראת השעה.

 כמו כן מוצע לכלול בתוספת גם עבירה לפי םעיף
 »גמג) לפקודת התעבורה, כאשר בעל רכב מרשה לקטין
 לנהוג בו כשהוא יודע שאינו בעל רישיון נהיגה ושאינו

 י דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמי ג4ו.

 48 הצעות חוק - הממשלה 62, א• בחשון התשם־ד, 27.10.2005

 המחיר 1.40 שקל חדש ISSN 0334-3030 מ•• יי־ במחי יישומות, משרד המשפטים. יד ורפס במדפיס הממשלתי




