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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

	הצעת	חוק	עזרה	משפטית	בין	מדינות	)תיקון	מס'	7(
)פטור	ממתן	התחייבות(,	התש"ע-2010

בסעיף 1  תיקון סעיף 39 העיקרי(,  החוק   - )להלן  התשנ"ח-1998 1  מדינות,  בין  משפטית  עזרה  בחוק 
39)ג(, בסופו יבוא "ואולם רשאית הרשות המוסמכת שלא לדרוש התחייבויות כאמור, 

מנימוקים מיוחדים שיירשמו" 

בסעיף 43 לחוק העיקרי, בסופו יבוא "ואולם רשאי שר המשפטים שלא לדרוש התחייבות 2 תיקון סעיף 43
כאמור, מנימוקים מיוחדים שיירשמו" 

 - )להלן  מדינות  בין  משפטית  עזרה  חוק   סעיפים   
החוק(, קובע מסגרת לעזרה משפטית בין מדינות   	1	ו–2 
בבקשות עזרה משפטית הנוגעות לחילוט רכוש   
קובע החוק כי העזרה המשפטית תותנה במתן התחייבות 
של המדינה המבקשת בשני מצבים  האחד, כאשר מתבקש 
סעד זמני בנוגע לחילוט רכוש - סעיף 39)ג( לחוק מתנה 
את מתן העזרה המשפטית בקבלת התחייבות של המדינה 
המבקשת כי היא תשפה את מדינת ישראל, אם בסופו של 
דבר הרכוש לא חולט, ואוצר המדינה פיצה את הניזוק 
מהצו כאמור בסעיף 40)ז( לחוק  השני, כאשר ניתן צו חילוט 
שחולט  הרכוש  העברת  כי  לחוק   43 סעיף  קובע   - סופי 
למדינה המבקשת מותנית במתן התחייבות מצדה לשאת 
בהוצאות אשר ייגרמו אם ויבוטל צו החילוט כאמור בסעיף 

36 לחוק  

מתן  על  קשיים  מערימה  ההתחייבות  מתן  דרישת 
עזרה משפטית, ובכך פוגעת הן במלחמה הבין–לאומית 
בפשיעה, והן במעמדה של מדינת ישראל במסגרות בין–

לאומיות שונות, שכן ישנן מדינות רבות אשר הוראות הדין 
שלהן אינן מאפשרות מתן התחייבות כאמור  

לפיכך מוצע לתקן את החוק כך שיהיה ניתן לוותר 
)שהיא,  המוסמכת  הרשות  אם  ההתחייבות,  דרישת  על 
לפי סעיף 3)א( לחוק - שר המשפטים( מצאה כי אין צורך 
בדבר  תיקון זה תואם את התחייבויותיה הבין–לאומיות של 
מדינת ישראל כלפי מדינות אחרות בתחום שיתוף הפעולה 

במלחמה בפשיעה  

המוסמכת  הרשות  להחלטת  רלוונטיים  שיקולים 
יכול  המבקשת  מהמדינה  התחייבות  דרישת  על  לוותר 
היסטוריית  המבקשת,  המדינה  זהות  השאר,  בין  שיהיו, 
הבקשות הקודמות שלה, חומרת העבירה שבשלה מתבקש 
צו החילוט, עוצמת הראיות בבקשה, והאפשרות כי מדינת 

ישראל תידרש בסופו של יום לפצות ניזוק כלשהו  

פטור  מתן  על  החלטה  כי  מוצע  כך  על  נוסף 
מההתחייבות תיעשה מנימוקים מיוחדים שיירשמו, זאת 

כדי להבטיח שקיפות, תיעוד וניהול תקין 

לעניין זה יובהר כי התיקון המוצע אינו פוגע ביכולתה 
של מדינת ישראל לתבוע את נזקיה מהמדינה המבקשת 

ולדרוש שיפוי במקרים המתאימים   
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