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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה: 

 הצעת חוק להגנה על עדים )תיקון מס' 4( )התקשרות בהסכמים
בין–לאומיים(, התשע"ג-2013

המדינות 1 תיקון סעיף 37 שתי  "בין  במקום  37)א(,  בסעיף  התשס"ט-2008 1,  עדים,  על  להגנה  בחוק 
שהתקשר בו השר בהסכמת שר המשפטים ושר החוץ" יבוא "שהתקשר בו המנהל עם 

הגורם המוסמך לכך במדינה האחרת" 

מגנה  הרשות(   - )להלן  עדים  על  להגנה  הרשות 
על עדים אשר נמצא כי נשקפת סכנה ממשית ומוחשית 
לחייהם בשל שיתוף הפעולה שלהם עם רשויות אכיפת 
החוק  בשל הרמה הגבוהה של הסכנה הנשקפת לעדים 
המוגנים, מבקשת הרשות במסגרת תכנית הגנה, בין השאר, 
להעתיק את מקום מגוריהם אל מחוץ לישראל בהתאם 
התשס"ט-2008  עדים,  על  להגנה  לחוק  17)א()2(  לסעיף 
)להלן - החוק(  העתקת מקום מגורי העדים כאמור נעשית 
באופן חשאי, בתיאום עם הגוף המקביל במדינה הקולטת 

ובהתאם לכללים בין–לאומיים שגובשו בתחום   

ההסדר החוקי המעוגן כיום בסעיף 37 לחוק, לעניין 
הגנה על עדים שמדינת ישראל מבקשת את הגנתם במדינה 

אחרת או הגנה על עדים אשר מדינה אחרת מבקשת את 
הגנתם בישראל, מצריך התקשרות בהסכם בדרג של שרים, 
בהעדר אמנה בתחום  הסדר זה אינו עולה בקנה אחד עם 
השיטה הנהוגה במרבית המדינות שעמן מבקשת הרשות 
את  נותן  ואינו  כאמור,  עדים  על  הגנה  לצורך  להתקשר 

המענה המבצעי הדרוש לרשות  

כי  ולקבוע  לחוק   37 סעיף  את  לתקן  מוצע  לפיכך 
בהעדר אמנה רב–צדדית או דו–צדדית הכוללת הוראות 
לעניין הגנה על עדים, אשר ניתן לפעול לפיה, יהיה מוסמך 
מנהל הרשות להתקשר בהסכם מיוחד להגנה על עד עם 

הגורם המוסמך לכך במדינה אחרת   
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