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ת בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:  ^ת9רסמו

י ענישה), תשי״ד—1953 כ ר ד ) ז י ש נ ו ע ן דיני ה ק לתיקו  חו

 1. נקבע בחוק מאסר עולם, רשאי •בית המשפט להטיל-עונש זה או מאסר לתקופה קצובה.

 2 נקבע בחוק מאסר לתקופה קצובה, ׳רשאי בית המשפט להטיל מאמר לתקופה זו או
 לכל תקופה קצרה ממנה.

 3. נקבע בחוק מאסף-ולא בקצבה לו תקופה׳ רשאי בית המשן־ט להטיל מאסר• עד שנה
 אחת.

 4. נקבע קנס קצוב בחוק שחוקק לאחר הקמת המדינה׳ רשאי בית המשפט. להטיל קנס.
 זה או כל קנס קטן ממנו.

 3 י נקבע קנם קצוב בחוק שהיה קיים בארץ־ישראל ערב הקמת המדינה ועודנו בר
 תוקף׳ רשאי בית המשפט להטיל קנם בסכום שייראה לו.

 ב י י  6. נקבע בחוק קנס ולא נקצב לו סכום׳ רשאי בית המשפט להטיל קנם בסכום ש

 לו.

 7 נקבע בחוק מאסר או קנם, רשאי בית המשפט להטיל אחד מהם או שניהם כאחד.

 8. בקבע בחוק מאסר ולא נקבע קנם׳ רשאי בית המשפט להטיל —

 (1) אם בקבע מאסר עד שבעה ימים — מאסר או קנם עד מאה לירות או. שני-
 העבשים כאחד ן

 (2) אם נקבע מאסר עד שנה אחת — מאסר או קנם עד אלף לירותאו ?זבי
 הענשים כאחד!

 (3) בכל מקרה אחר — מאסר או קנס בסכום שייראה לבית המשפט, או שני.
 הענשים באחד 5

 אולם מקום שנקבע בחוק גם מינימום לתקופת המאסר, לא יומר המאסר בקנס,

 9. ־ על עבירה שהיא פשע לא יוטל קנס בלבד.

 10. נקבעה בחוק עבירה ולא נקבע לה עונש, רשאי בית המשפט להטיל —

 (1) אם נאמר שהעבירה היא עוון — מאסר עד שלוש שנים או קנם בסכום
 שייראה לבית המשפט או שני הענשים כאהד!

 (2) אם נאמר שהעבירה היא פשע — מאפר וקנס או מאסר בלבד כפי.שייראה
 לבית המשפט ז

 (3) בכל מקרה אחר — מאסר עד־ שבעה ימים או קנס עד מאה לירות או שני־
 הענשים כאחד.

 ברירה
 במאסר עו5ס

ד קצוב ס א  פ

 םאיסר
 5א קצוב

 .?;ם קצוב

 סנט ק^ב־'"'
 בחוק י ׳8 ז

 שנס ?א קצוב

 הברירה
 ב״סאסר
 או קנפ״

 הברירה
 בםאסר שאי ז

 כנגדו קנס

 אי1 5פטור
 פשע בקנס י

 בלבד

ת - רו  עבי
-שענשם 5א
 נקבע בחוק
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 זזימוב .
 תקופות מאסר

 עמו ים•־.
 מקבי£י0

ו א מ ע ר ס א  ס
 ב5-י עבודה ;

 • מאפר:--.׳•
 ע5 תנאי

 מבחן במאסר.
 ע5 תנאי

 אי4 מאסר .
 ע? תנאי - ׳
 בעבירה תדשח

 מודד
 S t?rtf ום •קנם

 נביית קנסות

- ־  מאסר
פ נ  ,בםמום ק

 חשלום. ו51ק
 הקנס 5פני

 ריצוי המאסר

 מאסר כמקופ
 שנס — כוםףי

 על מאסר אחר

 11. מיי שבידה להקו©* מאסר שהיא למעלה מששה חדשים ולמפה מעשדשבים וריצה
 שני שלישים מתקופת המאסר׳ רשאית ועדת השחרורים, שהוקמה לפי חוק זח, לצוות על

ת אנו נמצא הנידון ראוי לכך. ת ה  ש

ת מיום גזר. הדין, אם לא הורה בית המשפט ס א  12. מי שנידון למאסר, תיחשב תקופת מ
 :יהוראה אחרת ז היה הנידון משוחרר בערבות אחרי גזר הדין, לא תיחשב תקופת _שחתת

 .'כחלק מריצוי העונש.

פת.מאסר בשל יתן לתקו נ  ־13. : מישבידון לתקופת מאסר ולפני ריצוי כל ענשו חזר ו
 •־•עבירה אחרת> ירצה תקופת מזמר אחת בלבד׳ והיא התקופה האתבה יותד, אבל בית
 ־המש&ט שדן אותו באחתנה רשאי להורות שירצה את כל תקופות המאמר בזו אחר זו

 *בשלמותו או בחלקן.

 כל אסיר יהא חייב בעבודה׳ אלא אם ציווה בית המשפט בגזר דינו, או החליטה ועדת
 • השחרורים שהוקמה לפי חוק זה, מזמן לזמן, שלא יהא-חייב בעבודה, בין בכלל וכץ תקופה

׳ והתקנות על פיה. -מסויימת. עבודת האסיר תהא בהתאם לפקודת בתי הסוהר, 11946

 15. בית המשפט ־הדן אדם למאסר לתקופה קצובה׳ רשאי לצוומ־שהנידון לא ירצה עובש
ה. אלא «ם: יורשע בשל מעשה פשע או עוון שעשה תוף תקופת זמן מסוי־ימת שיקבעגבית  ^ז
 %8$&ט בגזר דינו! תקופה זז לא תפחת משנה ולא תעלה על המש שנים מיום גזר הדין.

 116־ השהה בית המשפט ביצועו של מאסר לפי סעיף 15, אין זה מונע אותו מהעמיד «ת
ן ידצד. הנידון נים במבחן, 1944 * ן ומשעשה ג  ־הניאון במבחן בהתאם לפקודת העמדת עבתי
 את״ענשו, על אף האמור בפקודה,- אם בתוך תקיפת האשהיה עשה מעשה פשע אי עוון

 או הפר תנאי מתנאיי המבחן.

ן עבירה: ת י נ ו של מאסר לפי סעיף 15, ותוך תקופת האשהיה עבר־ ה ע ו צ י ב - ה ^ ה ^ * ^ 
 33£ש*3*לא^ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף 15 לבבי המאסר שיוטל בשלי העבירה

 •החדשה.

 <^:E^8/ קנם שהוטל ישולם מיד׳ אד רשאי בית המשפט. בגזר דינו להרשות״שהקנמ ישולם
 ^"1 ה3ד תקופה שיקבע בית המשפט! תקופה זו לא תעלה על שלושה חדשים מיום גזר הדין.

 J׳ 19. קנס שלא שולם במועדו יחולו על גבייתו הוראות פקודת המסים (גביה) 8 — פרט
- לסעיף 12 שבה — כאילו היה מם כמשמעותו באותה פקודה -  £י

 ׳-•..
 ^ 26* ־בית המשפט הדן אדם לקנס, רשאי להטיל עליו מאסר עד ששה חדשים במקרה
 ש^קןם לא ישולם במועדו׳ בולו או מקצתו! לא הוטל מאסר כאמור׳ רשאי בית המשפט
 ^%"£הטילו^במ מיוחז/ על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה, או בא כוחו שהוגשה לאחר

 4:•• שהקנס לא שולם במועדו.
 .ז ••׳

 2;־$»י?*21ג\.^!*טליפאסר לפי סעיף 20 ולפני ריצויו שולם חלק מן הקנס, תקוצר תקופת המאסר
 M :לפי היחס שביו הסכום ששולם לבין הקנס כולו.

 <*&?&2. -נידון אדם בשל עבירה אחת למאסר ולקנס ולא שילם את הקנס במועדו׳ המאסר
 —׳שיוטל עליו בעד אי תשלום הקנס יווסף על המאסר שהוטל מעיקרו, אם לא הורה בית

j ,המשפטהוראזידאחרת^. ... "־.״ .. ,..•'־ - ^ 
. יי: ־ ־ . .  1 ע״ר מס׳ 1472 מ-וס 5.2.40!, וזים׳ 1, עמ׳ 0. ״ . .

. 1 2 8  1 ע״ר מס׳ $0a1 מיום 28.12.44, תיס׳ עמ׳ , 1

 8 הוקי א״י, כרד 5׳, פרק p?׳׳t, עמי 1374. י ־ ־ ־ ־־ ל
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 23. בית המשפט הדן אדם בשל חטא או עוון,. רשאי נוסף על העונש שהטיל לצוות,.
 שהנידון- יתן התחיבות..להימנע מעבירה תוך תקופה שיקבע בית המשפט;-.תקופה זו לא
 תעלה על שלוש שנים מיום מתן הצו.; ההתחיבות תהיה בסכום.שיקבע בית המשפט ובער

 בים או בלי ערבים כפי שיצווה בית המשפט.

 24. חשש בית המשפט להפרת השלום׳ רשאי הוא לצוות על מתן התחיבות לפי סעיף 23
 אף על באשם שלא הורשע, ועל מתלונן ועל עד שהעיד בענין הנדון.

 25. ציווה בית המשפט על אדם פלוני ליתן התחיבות לפי סעיף 23 או 24׳ .רשאי הוא:
 להטיל על אותו אדם מאסר עד שלושה חדשים למקרה שההתחיבות לא תינתן, ...

 26. צו לפי הסעיפים 23׳ 24 ו־25 ניתן לערעור, כאילו היה גזר דין של מאסר לשלושה
 חדשים.

 27. הופרה התחיבות שניתנה לפי סעיף 23 או 24 ולא שולם סכום ההתחיבות לאחר
 שנדרש תשלומו על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, יהיה דינו של סכום ההתחי־

 ביות, לענין גביה ולענין הטלת מאסר במקום תשלום, כאילו היה קנס שהוטל על -ידי בית.
 המשפט שציווה על ההתחיבות.

 28. בית המשפט הדן אדם בשל עבירה, רשאי לחייבו לשלם לאדם שניזוק על ידי העבירה
 סכום שלא יעלה על 250 לירות׳.פיצוי על הנזק או הסבל שנגרם"לו.

 29. חיוב בפיצוי לפי סעיף 28 הוא, לענין ערעור עליו ולענין גביית הסכום שנפסק בו, _
 כאילו היה פסק דין של אותו בית משפט שניתן בתביעה אזרחית של הזכאי נגד החייב בו׳

 אולם המערער על עצם ההרשעה שהביאה לידי חיוב בפיצוי רשאי לכלול בערעור .על.
 ההרשעה גם ערעור על החיוב.

 30. חוק זה לא בא לגרוע מסמכות בית.המשפט לפסוק פיצויים העולים על 250 לירות־
 לאדם שחשים עצמו צד אזרחי לקובלנה.

 31. בית המשפט המרשיע אדם בשל עבירה או הדוחה ערעור על הרשעתו או על:.; גזר
 דינו, רשאי לחייבו — בנוסף על העונש שיטיל עליו — לשלם הוצאות המשפט, לרבות
 הוצאות העדים, בסכום שיקבע בית המשפט! ודין חיוב כזה כדין קנם. בעלון או חטא יכול

 חיוב לפי סעיף זה לבוא במקום העונש.

 32. זיכה בית המשפט את הנאשם במשפט שנפתח שלא דרך קובלנה פרטית ומצא שלא.
 היה יסוד להאשמה, רשאי הוא לצוות כי אוצר המדינה ישלם ליאשם את הוצאות הגנתו

 בסכום שיקבע בית המשפט.

 33. מצא בית המשפט שהתלונה שגרמה למשפט הוגשה בקלות.ראש -או לשם קינטור׳
 רשאי הוא להטיל על המתלונן תשלום הוצאות המשפט, לרבות, הוצאות העדים והוצאות

 ההגנה, בסכום שיקבע בית המשפט.
 34. תקום ועדת שחרורים של שלושה והם —

 (1) שופט בית משפט מחוזי שיתמנה על ידי שר המשפטים והואיהיהייושב
í ראש הועדה 

i (2) נציב בתי הסוהר או בא כוחו 
 (3) רופא שיתמנה על ידי שר הבריאות.

 הודעה על מינויים לועדת השחרורים תפורסם ברשומות.

-,התחיבות נאשם.
ע מעבירה מנ  להי

 התחיבות -
 אחרים

 להימנע
 מעבירה -

 ־מאםרעל־אי -
-מת! התחיבות

 ערעור ע5 צו
 .־"?מת! התחיבות

 די! םבום
ת בו  ההתחי

 .־כרי ז קנם

 פיצויים

 :ערעור על
 •דויובבפיצוי

 תביעה
 אורחית
 שמורה

 י חוצאות
 התביעה

 הוצאות ההננה
 מאוצר המדינה

ה נ תההג צאו  הו
 על המתלונן

 ועדת שחרורים

ן תשי״ד, i.i0.1$53.2 י  הצעות חוק , 179י״ב-בחשי



 י• ה׳עחרורים '•• ;

קה פקודת  תי
 כתי הסוהר •

ת ו  שמירת אחרי
 אזרחית

 תהולה

 ביטולים

קח פקודה  תי
 העמדת י י :• -
נים ״'׳־ג י  עברי

 י במבחן

 ביצוע ותקנות

 35. לא תחליט ועדת השחרורים עד שלא תתן הזדמנות להשפיע את דברם —

 >a לנידון)
;:;-'1V־לט^לה־־אדל^זכוחו׳!.•;׳ ־/־־־ ,^wítwt^ 1'••^:^^• 1^•: 1^-•^•; 

ת ^ \ ; ח שירותי המבחן במשרד הסעד• -*-"ל-/־׳־ ־  (3) למ^כו
 יתר סדרי הדיו־בועדת השחרורים וסדרי הפניהא^יה ייקבעו: ידי שר המשפטים

 36. (א) בפקודת בתי הסוהר־ 1946, יימחק סעיף 69 (1) ו־(2).
 (ב) הסמכויות לפי הסעיפים 69 (3), 70 עך 77 לפקודת בתי הסוהר, 1946, מוע־

; . ה ז . ק ו ח . י פ ל : ם ק ^ ו ? ; ם י ר ת ^ ^ 

 37 הטלת עונש אינה משחררת מאחריות לנזקים ,׳ וחיוב לתשלום • פיצוי •־ לפי סעיף 28 •
> --."-"..־ -.:•;:;׳.׳ --״־-: . -׳: ־ - ' -_ ; . - , -^םפים^. מן י צו םפי  ^^^זךר^ממשלו

ה חלות בין על עבירות לפי פקודת החוק הפלילי, a 1936 ובין על ^ ק ו ז ז ת ו א ר | £ 

•• ÍV׳--V- בטלים — 3 9 
 :־ (1) בפקודת החוק הפלילי, 1936 : הסעיפים 37 עד 382,48 ן

: הסעיפים 2 (ב), 3 (2) ?  >2) בפקודת חוב(מאסר) 2
: הסעיפים 47,(4̂  י. -(3) ־־־ בפקודת הפרוצדורה הפלילית(שפיטה ע״פ כתב אשמה) 3

. י • • - • ־ . , . :  72(2)ן .
, נ : . * 3 2 ^ 0 י | מ ע ס ^ ^ (4) 

í". \--,:-.. . S^;-v 17הםעיף<: ת שיפוט בתי משפט השלום, 51947 ד ו ק פ ב . • ׳ •  ) 5( ־
ם (משפטים תכופים), 1938»5 התקנה 23, י המחהי ־המשפט. בתי : ת־ בת^ו / .^ -:. -

-r:'-  פסקה שניה. - "-.יי-"""'

 40. פקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944, תתוקן כך: .-- -
ף -קטן (1), במקום המלים ״מאה פונט״: יבואו המלים ״מאתים י ע ס ב : ׳ ^ ^ מ . # ^ ^ 

:-;\;  ife?ז^•י^ימידíד^^> "״־.-• :׳:־./ ׳
ותיבכל ענין הנוגע ':^h.על ביצוע חוק זה־והואירשאי^ל^יךתקנ t^3¿é^S0^''^^^• 

 ^0^^••'׳'..•¡׳':'••״-•••'
. . . . . . ד ־ ר - ב ס י ה ר ב  . ד

א להחליף את הפרק השביעי בחל?! הראשון לפקודת החוק הפלילי, 1936, י  חוק זה ב
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 שהוכה לבית המשפט, בדרך שייראה לו כי המוסד מסבים׳ לקבל־ את,״.זעמזן-
 י. למבחן ושהסכמתו מספקת כדי לחייבו לכך.״ •־

 (3) בסעיף 7 —
 (א) בסעיף קטן(1), לאחר המלים ״עבירה שבוצעה בשעה שעמד צו המבחן
 בתקפו״ יווספו מלים אלה: ״או שניתן עליו צו לפי סעיף 18 לפקודת
 העבריינים הצעירים, 1937 בגלל עבירה כאמור* אף אם לא נתחייב

 בדין׳/; בתנאי המגביל יימחקו המלים ״הזמנה כזאת או״ן
 (ב) בסעיף קטן(3)׳ לאחר המלים ״שעבר אותה בעמוד צו המבחן בתקפד

 יווספו מלים אלה: ״או נתן עליו צו לפי סעיף 18 לפקודת העבריינים ־
 הצעירים׳ 1937׳ בגלל עבירה באמור׳ אף בלי שחייבו בדין,״;

 (ג) בסעיף קטן (4), במקום המלים ״נתחייב בדין על עבירה בעמוד צו י
 מבחן בתקפו״ יבואו המלים ״נתחייב בדין על עבירה שעבר אותה בעוד
 צו המבחן בתקפו, או שניתן עליו צו לפי סעיף 18 לפקודת העבריינים

 הצעירים, 1937, בגלל עבירה כאמור, אף אם לא נתחייב בדין,״ ז

 (4) בסעיף 8, בסעיף קטן(1), בתנאי המגביל, יימחקו המלים״הזמנה כזאתאו״ז

 (5) בסעיף 9, אחרי סעיף קטן(2), יבוא סעיף קטן זה; ־ ־

 ״(3) צו מבחן לפיו שוחרר אדם למבחן בלי שחוייב בדין, לא יגרור
 אחריו את תוצאות החיוב בדין לכל ענק אם אין כוונה אחרת משתמעת

 מפקודה זו או מכל דין אחר״, י,

 (6) בסעיף 10, לאחר המלים ״ומקום שנתחייב הנתון למבחן בדין על עבירה
 שלאחריה על ידי שופט שלום״ יווספו המלים ״או שניתן עליו בשל-עבירה:
 כאמור צו לפי סעיף 18 לפקודת העבריינים הצעירים, 1937, על ידי שופט שלום
 אם לא נתחייב בדין,״ ובמקום המלים ״אפשר יהיה לקבלה׳ כעדות לשמ חיוב

 בדיד יבואו המלים׳ ״תהיה־ ראיה לחיובבדין או לצו כאמור׳7; • . י•-•-*"-־

 (7) בסעיף 11, בסעיף קטן (2), במקום המלים ״שנים עשר החדשים״ בכל - -,
 מקום שהן מופיעות׳ יבואו המלים ״שלוש׳ שנים״׳ ובמקום התנאי המגביל יבוא -.

 תנאי מגביל זה: ״ובלבד שיוכח לבית המשפט׳ בדרך שייראה לו כי המוסד ..-
 מסכים לקבל אח •הנתון למבחן ושהםבמחו מספקת כדי לחייבו לבך״; ..

 (8) בסעיף 14, בסוף סעיף קטן(2)׳ יווספו המלים ״במידת האפשר״•

ח י 2. י פסקה (0 בסעיף 37 לפקודת החוק הפלילי, 21936, תימחק. ן פק״׳  חיסו
 :החויו הפלילי׳
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 הוראות מעבי 3. הוראות סעיף 1 (5) יחולו גם על צו מבחן שניתן לפני תחילת תקפו של חוק זה. י

ר ב ס י ה ר ב  ד

 א. פקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944 (להלן — הפקודה), מאפשרת לבתי המשפט
 לשחרר עבריינים׳ כצעירים כמבוגרים, בתנאי שיעמדו לפיקוחו של פקיד מבחן׳ - תקופה;

 שבית המשפט יקבע בפסק דינו, בהתחשב עם האופי, העבר, הגיל-והבריאות של הנשפט

ום 18.2.37, תופי 1, עם׳ 121.  1 ע״ר מם׳ 667 סי

 2 ע׳׳ר מפ׳ 652 מיום 14.2.36, תום׳ 1,.עמ׳ 263.

 12 וזצעית־חויו 179, י״ב בחשוז תשי׳יד, 1953;1:10צ



י יש עוד גורמים,: שאינם ידועים ׳לבית המשפט בבואו  ובנמיכות כיוצא בהן. הנםיון הראה ב
 ׳.לשחרר את העבריין למבחן, ושבגללם נידון ׳לעתים לבשלון־ מראש.צו מבחן שניתן בנסיבות
 ־האמורות. מוצע איפוא, "לחייב את בתי המשפט לקבל׳ לפני מתן צו מבחן,:׳ ׳דין וחשבון

••40)*• ,  מפקיד מבחן שהוא יכול לברר את הגורמים האמורים בדרך של חקירה מוקדמת(סעיו

 ב. לפי החוק הקיים רשאי בית המשפט להתנות בצו מבחן, שהנשפט יגור במוסד
 לתקופה, שלא תעלה על שנים עשר חודש• המטרה של •מנודים .במוסד היא׳ בדרך כלל,
 לאפשר את חינוכו המיוחד או את הטיפול הרפואי של נתון.במבחן, המגלה סטיות שכליות
 או נפשיות עמוקות. אולם מתבדר, כי לא ניתן למוסד לתקן או לרפא עבריינים חולניים-
 באלה בתקופה של שנה אחת בלבד. החוק המוצע מאפשר לתת צ1 מבחן, שלפיו יצווה הנשפט
 לגור. במוסד תקופד״״שלא תעלה.על שלוש שנים,-שהיא גם׳ התקופה הארוכה ביותר של צו
 ־ מבחן, כן קובע החוק המוצע, כי הוראה בדבר מגורי הנתון במבחן לא תינתן אלא בהסכמת
 המוסד, שבו יגור הנתון למבחן. הכוונה היא למנוע מתן הוראות, שאין בהן ממש.במקרה-

 שהמוסד הנוגע בדבר אין באפשרותו לקלוט את הנתון למבחן (סעיף 1(2< ו־>7)).•

 ג^ בסעיף ל לפקודה נאמר כיצד ינהגו בנתון למבחן׳ שהורשע בעבירה שניה׳ שנעבדה
לפקודת. העבריינים  ;בשעה/ שצו המבחן ־בקשר לעבירה הראשונה היה בתוקף, סעיף 18 .
 הצעירים, 1937, מאפשר לשופט נועד לנהוג בילד או בנער בדרכים שונות, בלי.לחייב

 אותם בדין. .־

 לפי החוק המוצע, ילד או נער ששוחררו למבחן על עבירה פלונית ועברו במשך
 תקופת המבחן עבירה שניה והשופט לנוער״ מחליט לנהוג בהם כאמור בלי לחייבם בדין,

 תשפיע החלטתו על צו המבחן כאילו היה חיוב בדין(סעיף ו(3) >א<, (ב)׳(ג< ו־(6))׳

 ד. נתון למבחן שהפיר את תנאי צו המבחן או שעבר עבירה נוספת בשעה שצו המבחן
 ^עמד־:בתקפו,..ונשפט עליה, רשאי שופט שלום ־׳להזמינו להופיע. בפניו או •לצוות על מעצרו
 ׳והבאתו לפניו בכדי לברר אם יש להעביר את הנתון למבחן לשופט שנתן את צו המבחן;
 לשם דיון מחדש באותו צו. ברם, החוק הקיים קובע כי אין להזמין את הנתון למבחן לדיון
 :בפני שופט השלום׳ אלא לאחר שהוגשו לשופט השלום ראיות בשבועה בךבד-העבירה הבו־
 .-ספת או בדבר-הפרת תנאי צו המבחן. הוראה זו חורגת משיטת מערכת החוקים של סדרי הדין
 בפלילים. בכל הליך משפטי בפלילים- מותר להזמין נאשם על פי קובלנה שאינה נתמכת
 בשבועה, ואילו אין לעצרו אלא על פי קובלנה בשבועה. אין הצדקה לםטיה זו מסדרי הדין
 המקובלים כאמוו/ והחוק המוצע בא לאפשר את הזמנת הנתון למבחן אף לא על פי קובלנה

 בשבועה(סעיף 1 (3) (א) ו־(4)).

 ״ החוק הקיים מאפשר לשחרר ׳עבריין למבחן במקום ענישה לאחר שהוכחה עבירתו,
 הן;א*חר שבית המשפט חייבו בדין והן בלי שחייבו בדין. נתעוררו ספקות אם צו המשחרר
 עבריין למבחן בלי שנתחייב בדין גודר אחריו תוצאות של חיוב בדין לענינים שונים,
 כגון: מתן תעודת יושר על ידי המשטרה. החוק המוצע בא להבהיר, שאם בית־ המשפט
ת למבחן בלי לחייבו בדין פירוש הדבר, בי הכוונה היתה לא ר ב ע  מחליט על שחרור ה
 להשאיר כל כתם על שמו של העבריין בגלל-כך. אולם במקום שנאמר בחוק במפורש
 :ההיפך, כגון: לענין החזרת רכוש גנוב, או •חיוב בתשלום פיצויים׳ לנפגע על ידי עבירה,

. ( ( 5 )  יישארו הוראות אלה בתוקף, וצו מבחן לעניניס אלה דינו כדין הרשעה (סעיף 1

 ו, אשה או נערה שהועמדה למבחן חייבת לפי החוק הקיים להימצא בהשגחתה של
 פקידת מבחן. התקן• המצומצם של שירותי המבחן אייו מאפשר למלא הוראה זו בכל מקרה.

 :-ו?2עזיו* ווו־ק 179,־ י״ב בזמ6ח ת׳פי-״ד, 21.10:1953



 התיקון המוצע של סעיף 14 לפקודה בא-לתתיגמישית מסויימת בהתאם למסיבות־ המקרה .
 (סעיף 1 (8)}.

 ז. פסקה >ך< בסעיף 37 לפקודת החוק הפלילי׳ 1936, מזכירה'את צו המבחן כאחד
 מדרכי ־הענישה. במחיקת פסקה זו בא החוק המוצע ללמד שאין צו מבחן נחשב כעונש

 (סצי4 2).

 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי(שילוח אש בכלי רכב ובכלי טיס),
 תשי״ד—1953

 1. פקודת החוק הפלילי׳ 11936, תתוקן כך:
 (1) בסעיף 317 —

 אחר פסקה (ד) תיווסף פסקה זו:
 ״(ה) בכלי רכב המונעים בכוח מיכני או בכלי טיס.״

 (2) בסעיף 331 —
 • אחר המלים ״או כל אניד, או ספינה״ יבוא פסיק ואחריו יבואו המלים ״כלי רכב_

 המונעים •בכוח מיכני או כלי טיס״.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 המשלח אש בכלי טיס או בכלי רכב אשם׳ לפי החוק הקיים, בהשמדת רכוש או
 בגרימת" נזק לרכוש (סעיף 326 (1) לפקודת החוק הפלילי, 1936). 'עבירה זו היא בגדר עוון
 והעונש עליה אינו יכול לעלות על שלוש שנות מאסר. מקרי הצתת מכוניות נתרבו בשנים
 האחרונות. ואף קרה מקרה הצתת־אוירון, ונראה שדרושה מידת! עונש חמורה יותר כדי
 להרתיע.אה העבריינים. יתר על כן, שילוח אש במבנה כל שהוא, בספינה ואף בערימת
 ירקות׳ נחשב׳ לפשע והעונש הצפוי לעבריין הוא מאסר עולם. אין להסביר גישה שונה זו
 לענינים הנדונים, אלא בטעמים הנעוצים בתולדות התפתחותם של המושגים המשפטיים.

 "לפיכך מוצע לבטל את ההפליה שבחוק הקיים ולהעמיד את העונש המכסימלי על
 מאסר עולם גם בשילוח אש במכוניות ובאוירונים. כיוצא בזה יחולו הוראות החוק הקייס
 בדבר איומי הבער (סעיף 331 לפקודת החוק הפלילי, 0936 גם על מכוניות ואוירונים. -

׳ 263.- - מ י A ע פ ו ם »14.12.3. ת ו י מ מ ה 2 י ׳ ש 0 ' ר ״  1 ע

 חוק בתי הדין השרעיים (אישור מינויים), תשי״ד—1953

 1. בחוק זד. —
 ״בית דין שרעי״ פירושו — בית דין מושלמי דתי כמשמעותו בסעיף 52 לדבר. המלך

 במועצה על פלשתינה (א״י), 1922—1947 «.

 2. בתי הדין השרעיים המכהנים ערב תהילת תקפו של חוק זה והמפורטים בתוספת
 הראשונה לחוק זה יראו אדתם כבתי דיך שעדיים שכוננו כחוק — "׳מיום׳ הכינון ־־הנקוב
ז והקאדימ המכהנים בבתי דין אלה .ערב תפילה. תקפד. של חוק זה ת פ פ ו  .באותה ת

׳ ז38. ס , ע וסי 1 ם חוז ויי 50. ־, ו י ׳ 908. מ ם יר מ י 2738 ; עי מ , ע ' ך ; ר , כ י ״  1 ךוי?י א
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 טתז חזקו*- - 3. בית הדין ד»שרעי לערעורים בירושלים שכונז ביום י״ד בטבת תשי״ג (1 בינואר
 ?כינון. ביזזי:•
- בית . הדיזהיערעי ן-^ףל-;.מ1תו  £195$. יר^ו אות1 כבית דין שרעי לערעורים שבובן בוז!^ מיו׳^ הצמו
ה £!5£ו*"' ע ו ל ^ *י ש ^ ר 3 ; ^ . ם א . ^ מ א ה | ו נ י ב ! ה ^ . ^ ? " , * ^ ו נ ^ ^ 

' י 1 ^ ? ס  /מהקודים המיפורטי&-*תוספת השנייה' ובקיבד שלא י־^בו טביוג הדין חשריעי שעל פ
 מערערים.

 •י־ ־-ו^פפת-.־ויאשמה ;

ם ־ י י הדין השרעי ת ת ב מ י ש  ר

 : ־ _ •טס ביית־הדיו ־ יום הבינו!

 a בית הדין, עכו ו׳ באלול תש״ח (10 בספטמבר 1948)
ת הזזן?.נצרת ־ . -.-־׳ י׳.כאב. תש׳יח (15 באוגוסט 1948)  2) בי
7 בשבט תש׳יי(19 בי3ואר 1950) א  3) בית הדין, יפו ;
7 בשבט תש״י(19: ביגואר 1950)  4) בית f%m,־ .אזור .התיכון י , א

ת שניה פ ס ו  ת

ם ת הקאדי מ י ש  ר

י ו נ  יום המי

 א׳ בשבט תש״י(19 בינואר £1950
 1 באלול תשי׳ת(10 בספטמבר 1948)

 א׳ בשבט תש״י(19 בינואר 1950)
 י׳ באב תש״ח (15 באוגוסט 1948).

 תואר

 קאדי ראשי
 קאדי ראשי

 קאדי
 קאדי

 עט הקאדי •-

-1<דשיך.טאהר אל מברי
 2) שיך מוסד. אל טברי

 "3) שיד טהר המאד
 4) שיד חסן אמין אל חבש

ר ־ ב ס י ה - ו ג  ד

1 את המועצה המושלמית ו צ  _ ב־20 בדצמבר 1921 הקים הנציב העליון לא״י ב
 ::-העליונה. בצו זה• ניתבה למועצה המושלמית העליונה׳ בין היתר, הסמכות למנות, באישור

 לממשלת א״י, את הקאדים לבתי הדין הדתיים המושלמייס הנקראים; ״בתי־דין שרעיים״
ן הדתי המושלמי לערעורים. ת ת ה י ב ל  ^•ומ-את הנשיא ואת-1זהברים ש

 משקמה מדיבת ־־ישראל •חדלה המועצה המושלמית העליונה למלא את תפקידיה׳ כי
עצה לא היו -עוד בשטח המדינה. גם הפעולות של בתי הדין השרעיים שותקו, המו חברי \ 

 עקב בריחת דייניהם.

 {•-•-׳׳ סעיף 52.לדבר המלך במועצה על פלשתינה (אי׳י), 1922—1947, מעניק לבתי הדין
 השרעיים סמכות ייחודית בבל עניני המצב האישי של מושלמים, הן נתינים. ארץ ישראליים
 והן.אותם נתינים זרים שבעניבי המצב האישי שלהם יש. לדון׳ לפי החוק הלאומי שלהם,
ל פי החוק הדתי־המושלמי. שיתוק הפעולות של בתי הדין השרעיים יצר, איפוא׳ לגבי ע : 
 ;:חברי העדה המושלמית חלל ריק בשטח חשוב זח של השיפוט. משרד הדתות בא למלא את

ום 1.1.22, עמ׳ 2. -1־־ע׳יר ־מס׳ 58 מי

-הצעות.חוק 179,.י״ב בח^ון-ת׳פי״ר, 21.10.1953



 החלל הזה ומינה קאדים לבתי הדין השרעיים הנמוכים. וכן הקים מחדש את. בית הדין
 השרעי לערעורים הדן בערעור על פסקי הדין של הקאדי.

 אולם׳ מאחר שלפי החוק הקיים היתה המועצה המושלמית העליונה בלבד רשאית
 למנות קאדים ודיינים אחרים לבתי הדין השרעיימ׳ בא החוק המוצע לתת תוקף למינויים
 שנעשו בעבר ולהרכב בית הדין השרעי לערעורים שהוקם ולכל הפעולות שנעשו על ידי

 בתי הדין השרעיים במדינת ישראל מיום כינונם.
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