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 מתפרסמות בזוז הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק ביטול עונש מלקות, תש״י—1950

 1. לא יהא עונש מלקות במדינה. ביטל? עוכע
 מ5סות

 2 (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה. ביצוע ותקנות

 (ב) שד המשפטים דשאי, בתקנות, לתאם את המשפט הקיים כל תיאום שחוק
.  זה מחייבו. .

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לפי המשפט הקיים אפשר להטיל עונש מלקות על:

 (א) קטין שלא מלאו לו 16 שגה ונתחייב בדין על עבירה (פקודת העבריינים
 הצעירים, 1937) ^

 (ב) קטין שלא מלאו לו 16 שנה ונתחייב בדין בבית משפט צבאי (תקנות
2i (1945 ,שעת חירום)ההגנה( 

 (ג) אסיר שנתחייב בדין על התקוממות, נםיון התקוממות או מעשה אלימות
 בבית סוהר(פקודת בתי הסוהר, 1946) 18

 מאז הקמת המדינה, כל ההוראות הנ״ל הן למעשה בבחינת אות מתה. החוק
 המוצע בא לבטל את עונש המלקות גם להלכה.

 חוק להארכת תוקף של תקנות־שעת׳חירום(אכסון במלון)(מסי 3/
 תש״י—1950

 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום(אכסון במלון), תש״ט—1949 מוארך בזה עד יום הארכת תיש!*
 כ״ב באדר תשי״א(28 בפברואר 1951).

ת תו^  2. תקפו של חוק זה הוא מיום י״ה באלול תש״י(31 באוגוסט 1950)• חחי?

 1 ע׳׳ר מס׳ 667 פיוט ?18.2.3, תוס׳ 1, עמי 121.

 2 ע״ד טס׳ 1442 מיום 27.9.45, תום' 2, עמי 858.

 3 ע״ר מס׳ 1472 סיוט 5.2.46, חוס׳ 1, עמי 6.

 4 קובץ החקנוח 15 מיום י״ט באייר תש״ט (©.18.5), עמי 189.
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ר ב ס ־ ה י ר ב  ד

ו על ידי  לפי תקנות־שעת־חירום (אכסון במלון), תש״־ט—1949׳ שהותקנו ממנ
 שר העליה, ניתנה הסמכות לפקידי אכסון שנתמנו על ידי שר העליה לחייב בעל

 בית מלת לאכסן במלונו בני אדם שנקבעו על ידי פקיד האכסון.

 תוקף התקנות הוארך על ידי הכנסת עד יום י״ח באלול תש״י(31 באוגוסט 1950).

 הצורך בתקנות אלה בעינו עומד, והממשלה מציעה להאריך אוד תקפן עד יום
 כ״ב באדר תשי״א(28 בפברואר 1951).

 חוק להארכת תוקף של תקנות-שעת־חירום(אזורי בטחון),
 תעדי—1950

 הארכח תיקו* 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון), תשייט—1949 מוארך בזה עד
 יום כ״ד בשבט תשי״א (31 בינואר 1951).

 זכות כימי? 2. שר הבטחון רשאי בכל עת לבטל את התקנות האמורות על ידי צו שיפורסם
 ברשומות.

 תהילת תו?י 3 תקפו של חוק זה הוא מיום י״ז באב תש״י (31 ביולי 1950).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 תקנות־שעת־חירום (אזורי בטחון), תש״ט—1949, שהותקנו בזמנו על ידי שר
 הבטחון — תקפן הוארך על ידי הכנסת, אגב שינויים מםויימים בנוסח התקנות,

 עד יום י״ז באב תש״י(31.7.1950).

 הצורך בתקנות הנ״ל בעינו עומד.

 הממשלה מציעה להאריך את תוקף התקנות לששה חדשים, כלומר עד יום
 כ״ד בשבט תשי״א(31.1.1951).

 1 םפר החוקים 17. סיום ח׳ באב תשייט (3.8.49), עט׳ 136.

 208 הצעות חוק 50, כ״ט בתמוז תש׳׳י, 14,7.1950.



 חוק למניעת הפקעת שערים וספסרות(שיפוט),תעדי—1950

:  הקסת בתי דין,
 ־?מניעת הפקעת"
 ?}ערים וספסרות

ת הדי! י  חברי ב

ת ות בי י  סמכו
 ףין

 ם ק ו  1. (א) בית דין למניעת הפקעת שערים וספםרות (להלן — ״בית דיך) י

 (!) ליד כל בית משפט מחוזי 1

 (2) ליד כל בית משפט שלום׳ ששר המשפטים הורה בצו שפורסם
 ברשומות, כי יוקם לידו בית דין.

בית דין יהיה כמקום מושבו וכתחום  (ב) מקום מושבו ותחום שיפוטו של.
 שיפוטו של בית המשפט שלידו הוקם.

 2. (א) כחברי בית דין יתמנו שופטי בית משפט מחוזי, שופטי שלום ונציגי ציבור.
 (ב) חברי בית הדין יתמנו על ידי שר המשפטים! מינויים של נציגי הציבור

 יהיה לאחר התיעצות עם שר הפנים.

 (ג) חברי בית הדין שהם שופטי בית משפט מחוזי או שופטי שלום יהיו אבות
 בית הדין.

 (ד) הודעה על המינויים תפורסם ברשומות,

 3. (א) בית דין מוסמך לדון בכל עבירה על חוקים אלה:
ז 1  (1) תקנות ההגנה, 1939

í 21941 ,(כספים)(2) תקנות ההגנה 
8i 1944 ,(פיקוח על מוסדים)3() תקנות ההגנה 

 (4) תקנות ההגנה(מניעת רווחים מופקעים), 1944 * ו

ן  (5) פקודת בריאות העם(תקנות בדבר צרכי מזון), 1935 5
81939í 6() פקודת צרכי אוכל ומצרכים הכרחיים(פיקוח)׳ 

ז  (7) פקודת המצרכים ההכרחיים(מלאי), 1939 7
 (8) פקודת הפיקוח על המזונות, 581942

 (9) פקודת מחלות בעלי חיים׳ 1945 59
 (10) פקודת מידות ומשקלות, 1947 °*ז

 (11) כל תקנה, כמשמעותה בפקודת הפירושים, 1945 ״׳ שהותקנה על פי
 אהד החועם המפורטים לעיל;

׳ 2, עמ׳ 348. ס ו ח 3 9 ,a.28 ום  1 ע״ר מם׳ 194 מי

ם׳ 2,׳עפ׳ 1380״ ום 6.11.41, תו  ־ ע״ר מם׳ 1138 מי
ם 7.44.«¿ חוס׳ 2, עמ׳ 525. ו  E ע׳׳ר מס׳ 1347 מי

 4 ע״ר טס׳ 1359 מיום 14.9.44• חוס׳ 2, עמ׳ 726.

 5 ע״ר מס׳ 496 מיום 28.2.35, חוס׳ 1, עמי 53.

 ״ ע׳׳ר מם׳ 913 מיום 26.8,39, תוס׳ 1, עסי 70.
 : ע״ר םם׳ 913 מיום 26.8.39, תום׳ 1, עמי 74.

 י־ עייר מס׳ 1178 מיום 19.3.42, תום׳ 1, עמ׳ 3.
 9 עייר מם׳ 1457 מיום 45..24.11, תום׳ 1, עמ׳ 155.

ירימס׳ 1563 מיום 15.3.47, חוס׳ 1, עמי 2. ע׳ 1 0 

. a s  "עייר מס׳ 1400 מיום 2.4.45, חוס׳ 1, 38 '
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 (12) חוקי עזר של רשויות מקומיות שהותקנו לפי פקודת העיריות; 1934 *,־
 או לפי פקודת המועצות המקומיות, 1941 *, והמסדירים את חלוקתם של

 מצרכי מזון, מחיריהם והפיקוח על מכירתם.

 (ב) עבירה שבית דין מוסמך לדון בה׳ אין להביא אדם עליה לדין לפני כל י
 בית משפט אחר, אלא אם היתה:

 (1) עבירה על אחד החוקים המפורטים בסעיף קטן (א)(1), (2), (5)
, או על תקנה, כמשמעותה בפקודת הפירושים, 1945, שהותקנה על פי  ר(9)

 אחד החוקים האמורים ז או
 (2) עבירה הקשורה בעבירה על חוק שאינו אחד החוקים המפורטים בסעיף
 קטן(א) —.כשהקשר הוא כך שמותר לצרף את שתי העבירות בכתב אשמה

 אחד.

 הרכב בית הדיל 4. (א) בית דין ידון בשלושה! אך שר המשפטים רשאי להורות, בצו שיפורסם

 ברשומות, שבסוגים מםויימים של משפטים ידון אב בית דין כדן יחידי.
 (ב) אב בית הדין, או, אם יש בבית הדין יותר מאב בית דין אחד, הקשיש

 שבהם, יקבע את התור שלפיו ישבו בדין חברי בית הדין.

 סדרי היי! 5. (א) כתב אשמה יוגש לבית דין על ידי היועץ המשפטי לממשלת ישראל
 או על ידי באיכותו.

 (ב) אין נזקקים בבית הדין לטענות פגם בהזמנת הנאשם או בכתב האשמה,
 בצורתם או בתכנם.

 (ג) בית הדין לא יהא קשור בדיני ראיה וישקול את חומד ההוכחות שהובאו
 לפניו לפי אומד דעתו.

 (ד) בית דין של שלושה יחליט פח אחד או ברוב דעות! נחלקו דעות כל
 שלושת חברי בית הדין בדבר מידת העונש, דעת אב בית הדין תכריע.

 (ה) בבית דין יחולו, בשינויים המחוייבים על פי הענין, סדרי הדין הנוהגים
 במשפט פלילי לפני בית משפט שלום, אלא אם נקבעה הוראה אחרת בחוק זה או

 בתקנות שהותקנו לפיה

 ספירת חזםפה 6. (א) שוטר או פקח שבפניו עבר אדם עבירה שבית דין מוסמך לדון בה, או
י שנודע לו שאדם עבר עבירה כזאת, רשאי — גם לפני שהוגש נגד אותו אדם כתב 0 1 י ״ ד ? י  ע

 האשמה לבית דין — למסור לאותו אדם הזמנה לבוא לפני בית דין, במקום ובמועד
 שנקבע בהזמנה, כדי לענות על האשמה.

 (ב) דין הזמנה שנמסרה לפי סעיף קטן (א) כדין הזמנת בית דין.

 (ג) תעודה שנראה מתוכה כי נחתמה על ידי שוטר או. פקח והמאשרת שנמסרה
 לאדם הזמנה לפי סעיף קטן (א), תשמש ראיה על מסירת ההזמנה לאותו אדם, אלא

 אם יוכח היפוכו של דבר.

ו פקח » 

 1 ע״ר ספי 414 מיום 12.1.34, תום׳ 1. עם׳ 1.

 2 עייר סס׳ 1154 סיום 18.12.41, חום׳ 1, עם׳ »11.
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 (ד) בסעיף זה, ״פקח״ פירושו — אדם ששר האספקה והקיצוב, או מי שהוסמך
 על ידיו לכך, מינהו להיןת פקח, ושיש כידו תעודה, חתומה בידי מנהל:אגף הפיקוח

 של משרד האספקה והקיצוב, המעידה עליו שנתמנה •להיות פקח, כאמור.

 7. (א) הוגש כתב אשמה לבית דין׳ רשאי אב בית הדין, על פי בקשת היועץ צווים זמניים
 המשפטי לממשלת ישראל או בא־כוחו, לצוות, שבית עסק של הנאשם אשד בקשר

 אליו נעברה העבירה שבה הוא נאשם, ייסגר עד לסיום בירור המשפט.
 (ב) ניתן צו לפי סעיף קטן (א), דשאי אב בית הדין, בכל עת לפני סיום
 פירוד המשפט, לבטל את הצו, על פי בקשת הנאשם, אחרי שנתן ליועץ המשפטי

 לממשלת ישראל או לבא־מחו הזדמנות להשמיע את דכדוי

 8. (א) נאשם שיצא ח״־יב בבית דין, דינו — מאסר עד חמש שנים או קנס עד ענעים
 אלפיים וחמש מאות לירות או שני הענשים כאחד*

- (ב) נאשם שיצא חייב בבית דין לאחר שכבד נתחייב על עבירה קודמת:בבית
 דין או בבית דין למניעת הפקעת שערים וספסרות שניתן לפי פקודת מניעת הפקעת
 שערים וםפסרות (שיפוט), תש״ח—1948 דינו — מאסר לתקופה שלא תפחת משבו
 עיים ולא תעלה על שבע שניט, ונסף על כך קנם שלא יעלה על חמשת אלפים
 לירות! אך בית הדין יהיה דשאי, בשים לב לנסיבות מקילות שיצוינו בפסק הדין,

 להטיל עונש מאסר פחות משבועיים או לא להטיל עונש מאסר כלל.

 (ג) נוסף על הענשים שבית דין מוסמך להטילם לפי סעיפים קטנים (א)
 ו־(ב), רשאי הוא לצוות;

 (1) כי מלאי הסחורות של הנאשם שבהן נעברה העבירה, או הפדיון
 י ממכירתן, יוחרם, כולו או מקצתו ?

 (2) כי בית העסק של הנאשם שבקשר אליו נעברה העבידה ייסגר לתקופה
 שיקבע בית הדין ז

 (3) כי רשיון שניתן לנאשם יבוטל, או יופסק תקפו לתקופה שיקבע בית
 הדין;

 (4) יכי ריווח מופרז שבא לידי הנאשם בקשר לעבירה, יוחזר לאדם שממנו
 נתקבל!

 (5) כי אמצעי הובלה, שהוא קנין הנאשם, ושבו נעזר בביצוע העבירה,
 יוחרם ן

 (6) כי פסק הדין יפורסם ברבים בצורה ובאופן שיקבע בית הדין ז הוצאות
 הפרסום דינן כדין קנס שהוטל על ידי בית הדין.

 (ד) לבית דין יהיו כל הסמכויות הנתונות לבית משפט בחוקים שבעבירית
 עליהם הוא מוסמך לדון * וכל האמור בסעיף זה בא להוסיף על אותן סמכויות ולא

 לגדוע מהן.

 9. (א) כל פסק דין של בית דין ניחן לערעור לפני בית המשפט המחוזי. ערעיד

 1 עייר מס׳ 14 מיום ו׳ באב•ת׳ש״ת (48^11), תום׳ א׳, עם׳ 27.
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ו כופר, אין  (ב) הטיל בית הדין עונש קנ0> בין שכפרו מאסר ובין שאין י
 מקבלים כתב ערעור לפני שהוכח כי הקנס שולם במלואו, אלא אם החליט בית
 הדין בענין זה החלטה אחרת! אך אם הטיל בית הדין עונש קנם עכפרו מאסר,
 והנאשם בחר במאסר, יהיה רשאי לערער גם אם לא שילם את הקנס כאמור, כל

 עוד הוא במאסר.

 (ג) ערעור על פסק דין של בית דין — דינו כדין ערעור על פסק דין של בית
 משפט שלום במשפט פלילי, מלבד לענינים שלגביהם נקבעה בחוק זה הוראה אחרת.

 (ד) אחרי פסק דין של בית משפט מחוזי בערעור לפי סעיף זה — אין ולא כלום.

 10. פסק דין של בית דין, דינו, בכל הנוגע להוצאתו לפועל, כדין פסק דין של בית
 משפט שלום במשפט פלילי.

 11. כל מקום שהוראות חוק זה סותרות הודאת כל חוק אחר, ינהגו לפי חוק זה בכל
 ענין הנעשה לפיו או הנובע ממנו.

 12. בטלות—

 (1) פקודת מניעת הפקעה שערים וספסרות (שיפוט), תש״ח—1948
 (להלן — ״הפקודה״) ן

 (2) תקנות הפיקוח, כמשמעותן בסעיף 3 (ב) לפקודה, במידה שלא בוטלו
 בסעיף 10 לפקודה.

 13. (א) מי שהיה, ערב היכנס חוק זה לתקפו, חבר בית דין למניעת הפקעת שערים
 וספסרות שהוקם לפי הפקודה, ושמקום מושבו בעיר פלונית, רואים אותו כאילו
 ביום היכנס חוק זה לתקפו נתמנה לפי חוק זה חבר בית המשפט המחוזי שמקום

 מושבו באותה עיר.
 (ב) היה ענין תלוי ועומד בפני בית דין למניעת הפקעת שערים וםפםרות ערב

 היכנס חוק זח לתקפו, יימשך הדיון בו כאילו לא נכנס חוק זה לתקפו,

 14. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל
 ענין הנוגע לביצועו ולסדרי הדין בבתי הדין.

 (ב) תקנות מניעת הפקעת שערים וספםרות (החשת דיון), תעף׳י—950!!,
 רואים אותן כאילו הותקנו לפי חוק זה.

 הוצאה הפועל

 יי׳עוב סתירות

 ביטו5

 הוראות מעבר

 ביצוע ותקנות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הנסיון שנרכש בעבודת בתי הדין למניעת הפקעת שעדים וםפםרות הפועלים
 לפי פקודת מניעת הפקעת שערים וספסרות (שיפוט), תש״ח—1948, מאז הקמתם
 לפני קרוב לשנתיים, העלה את הצורך בכמה תיקונים יסודיים בחוק׳ על מנת לעשות

ם 1׳ באדר ח׳2״י (24.2.50), עמ׳ 537. ו  קובץ התקנות 71 סי
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י •יעילים יותר &מלחמה -נגד נגעי ה&פםרות והשוק ר י ש כ מ ל ; ה ל א  הדין ה
 השחיר. החו> המוצע נועד לבוא במקום הפקודה המקורית ומתקן «ת הדברים

 הטעונים תיקון.,

 ואלה עיקרי השינויים:
 (א) מקום מושבם ותחום שיפוטם של בתי הדין נקבע, לפי החוק הקיים, על ידי
 שר המשפטים בצווים מיוחדים. דבר זה גורם לקשיים אדמיניסטרטיביים וריבוי בתי
 דין במקום אחד. החוק המוצע מצמיד את בתי הדין לבתי משפט הרגילים הן בנוגע

 למקום מושבם והן בנוגע לתחום שיפוטם (סעיף 1).

 (ב) החוק הקיים קובע כי נציגי הציבור היושבים בדין באזור שיפוט מםויים
 יתמנו על ידי שד המשפטים מתוך המועמדים אשד הרשויות המקומיות של אותו
 אזור יציעו לו. הצורך לבוא בדברים עם כל רשות מקומית לחוד גרם לקשיים
 אדמיניסטרטיביים רבים. לפי החוק המוצע ימנה שר המשפטים את נציגי הציבור
 לאחר חתיעצות עם שד הפנים שבמשרדו מרוכזים עניני הרשויות המקומיות (סעיף

 2 (ב)).

 (ג) החוק הקיים קובע כי ענין אשר בית דין מוסמך לדון בו, אין להביאו לפני
 כל בית משפט אחר, מלבד אם המדובר הוא בעבירה על תקנות ההגנה, 1939, או על
 תקנות ההגנה (כספים), 1941. החוק המוצע מוסיף על שני אלה את פקודת בריאות
 העם (תקנות בדבר צרכי מזון), 1935, ופקודת מחלות בעלי חיים, 1945 (סעיף
 3 (ב)(1))! הנסיון הראה כי הנסיבות מחייבות לעתים שנאשם על עבירה לפי אחת

 הפקודות האלה יובא בפני בית המשפט הרגיל*

 (ד) ההוראה שבחוק הקיים כי ענין אשר בית הדין מוסמך לדון בו (פרט
 לענינים הנזכרים ב־(ג) לעיל) אין להביאו בפני כל בית משפט אחר, גורמת לקשיים
 במקרה שהעבירה שבית הדין מוסמך לדון בה קשורה בעבירה לפי החוק הפלילי
 הכללי שעליו צריך להביא את הנאשם בפני בית המשפט הרגיל (למשל: השגת
 רווחים מופקעים על ידי זיוף מסמכים). החוק המוצע (סעיף 3 (ב)(2)) בא לאפשר
 ליועץ המשפטי להאשים אדם בבית המשפט הרגיל גם בעבירה על החוק הפלילי
 הכללי וגם בעבירה אשר בית הדין מוסמך לדון בה, אם שתי העבירות קשורות

 זו לזו כך שאפשר לצרפן בכתב אשמה אחד.

 (ה) לפי החוק הקיים מורכב בית הדין בכל המקרים משלושה דיינים: שופט
 כאב בית דין ושני נציגי ציבור. נציגי הציבור, אשר עבודתם ומלאכתם הרגילה
 מונעת אותם מלהקדיש זמן רב לתפקידם כדיינים, לא תמיד דייקו בהופעתם למש־
 פטים, והיה שמשפטים נדחו לתקופות ממושכות חמן רב נתבטל על ידי הצורך
 בהרכב של שלושה גם במשפטים שבשגרה על עבירות קלות, החוק המוצע בא
 לאפשר לבית הדין לדון בהרכב של אב בית דין כדן יחידי בסוגים מםויימים של
 משפטים ששר המשפטים יקבע. הכוונה היא להשתמש בהוראה זו לגבי משפטים
 על עבירות טכניות ושגרתיות אשר מטבע הדברים אינם מצריכים בית דין של

 שלושה(סעיף 4).

 (ו) בחוק הקיים אין הוראה כיצד יש לנהוג אס נחלקו דעות שלושת הדיינים
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 בענץ מידת העונש׳ וכל אחד מהס הציע עובש אחר. ההצעה באה לתת לאב בימ
 הדין דעה מכרעת במקרה כזה (מעיף 5 (ד)).

 (ז) בין החידושים בסדרי הדין של בית הדין יש חידוש אחד שראוי לציינו
 במיוחד! לפי החוק המוצע יוכל שוטר או פקח להזמין אדם למשפט עוד לפני
 שהוגש נגדו כתב אשמה לבית הדין. צורה זו של הזמנה למשפט נהוגה כבר עתה
 לגבי עבירות תנועה. היא נועדה להחיש את הדיון בעניני ספסרות על ידי קיצור

 הזמן שבין יום העבירה ובין מועד המשפט (סעיף 6).

 (ח) חדוש נוסף הוא בהענקת סמכות לאב בית הדין לצוות על סגירת בית עסק
 של הנאשם עד לסיום בירור המשפט (סעיף 7), לפי החוק הקיים נתונה סמכות זו
 בידי בית הדין רק במקרה שהנאשם לא בא למשפט אף על פי שהוזמן כחוק —

 הגבלה אשר למעשה שללה מסמכות זו אה מעשיותה.

 (ט) החוק הקיים מחייב את בית הדין להטיל על עבירה חוזרת עונש מאסר של
 לא פחות משבועיים. לפי החוק המוצע יוכל בית הדין, אף במקרה של עבירה חוזרת,.
 להטיל עונש מאסר פחות משבועיים או לא להטיל עונש מאסר כלל, אם ימצא

 נסיבות מקילות (סעיף 8 (ב)).

 (י) על סמכות העבשים הנתונה לבית דין לפי החוק הקיים תיווסף לפי החוק
 המוצע סמכות לצוות על החרמת אמצעי ההובלה שבו השתמש הנאשם בביצוע
 העבירה, אם אמצעי ההובלה הוא רכושו של הנאשם. עונש נוסף זה נועד לאשמים

 בהובלת מצרכים בני־פיקוח ללא רשיון ובעבירות דומות (סעיף 8 (ג)(5)).

 (יא) החוק הקיים קובע שאם הטיל בית הדין עונש של קנס, אין מקבלים כתב
 ערעור על פסק הדין אלא לאחר ששולם הקנס במלואו. לפי החוק המוצע יוכל בית
 הדין להורות על קבלת כתב ערעור, אף על פי שהקנס לא שולם ן ואם הוטל קנס
 שכפרו מאסר, והנאשם בחר במאסר, יובל לערער גם אם לא שולם הקנס (סעיף

 9 (ב)).
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