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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 חדק הםעד (סדרי זיז בעניני קטינים, חולי נפש
 ונעדרים), תשט״ו—1954

 1. בחוק זה —

 ״בית משפט״ — לרבות בתי דין׳ ועדות וגופים אחרים המוסמכים כדין לעניני שיפוט,
 ולמעט בית משפט הדן בפלילים ן

( ה נ  ״קטין״ — מי שלא מלאו לו 18 ש

 ״נידן סטין״ י-* ענין העומד להכרעה בבית משפט, ושבהברעתו חייב או רשאי בית המשפט
 להביא בחשבמ קמיטחו של קטין, אף שהקטין אינו בעל דין ־,

 ״נידן חולה נפש״ — ענין העומד להכרעה בבית משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית
 המשפט להביא בחשבון את מחלתו של חולה הנפש, אף שחולה הנפש אינו בעל דין

 ״נידן נעדר״ — ענק העומד להכרעה בבית משפט, ושבהכרעתו חייב או רשאי בית המשפט
 להביא בחשבון את העובדה שאדם פלוני נעדר מישראל או שמקום מגוריו אינו ידוע,

 אף שהאדם איבו בעל דין.

 2. דשאי בית משפט לצוות על פקיד סעד לחקור בנידן קטין ולחוות דעתו בתסקיר
 בכתב.

 3. נצטווה פקיד סעד כאמור בסעיף 2, יהיו לו, לצורך הכנת תסקירו, סמכויות החקירה
 הניתנות לשוטר שהוסמך לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצידלרה הפלילית (עדות) י.

 4. בית משפט רשאי לצוות שתסקיר. שהגיש לו פקיד הסעד יימסר לבעלי הדיו ורשאי.
 הוא לשמוע כל טענה שבפיהם לכתוב בתסקיר.

 5. בית משפט רשאי בכל שלב של הדיון לצוות על פקיד סעד לבוא ולהיחקר- בפניו
 בנידן קטין, אף אם לא נצטווה למסור תסקיר כאמור בסעיף 2.

 6. הטענה כי תסקיר שהגיש פקיד סעד לא נערך לפי הוראות חוק זה, או שלא ניתנה
 לבעל דין הזדמנות לחקור אח פקיד הסעד על תסקירו, לא תשמש עילה• לערעור,

ה קטין, בתובות לו גם י נ  7. הסמכויות הנתונות בחוק זה לבית משפט ולפקיד סעד ב
 בנידן חולה נפש, בשינויים המחוייבים לפי העבין.

 8. רשאי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, אם הוא סבור שטובת קטין, חולה נפש
 או נעדר דורשת זאת, לפתוח בכל הליך בבית משפט׳ וכן להתייצב ולטעון בכל משפט שבו

 נדונים נידן קטין או נידן חולה נפש או נידן נעדר.

 9. שר הסעד ימנה עובדים סוציאליים כפקידי סעד לצורך חוק זה.

 10. שר המשפטים ממונה על ביצוע חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע
 לביצועו.
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 לפי כללי הראיות וסדרי הדיו הקיימים אין בתי המשפט שומעים, בדרך כלל, אלא
 את העדים המובאים לפניהם על ידי בעלי הדין. כשהענינים הנדונים נוגעים לקטין, נודעת
 חשיבות מיוחדת לשיקולי בית המשפט בדבר טובתו ושלומו של הקטץ. בתי המשפג! האזר*
 חיים והדתיים כאחד, בבואם לעמוד על שלום הקטין, נוהגים לעתים תכופות לבקש את חוות
 .דעתם של עובדים סוציאליים, אולם התעוררו ספקות רציניים־ אם נוהג זה יש לו בסים מספיק
 בחוק. מאידך גיסא, אין לעובדים הסוציאליים סמכויות מספיקות לביצוע החקירות הדרושות
 לקביעת העובדות ולהסקת מסקנות המבוססות עליהן. אי״לזאת בא החוק המוצע לקבוע את
 סמכויותיהם של בתי המשפט ולהסדיר את. מעמדו של פקיד הסעד במשפטים אזרחיים שיש

 להתחשב בהם בקטינותו של אדם.
 ־־ הדברים האמורים לגבי קטינים׳.אמורים גמ לגבי חולי נפש׳ שגם. לגביהם." נזקקים

 בתי המשפט •לעתים קרובות לחוות דעת עובדים סוציאליים.
 הצד השווה בענינים העומדים להכרעה בבית המשפט והנוגעים לקטין ולחולה.בפש,
 הוא שברוב המקדים אין הקטין או חולה הנפש מסוגלים להתייצב ולהגן על,עצמם ועל
 זכויותיהם, ואינה דומה שמיעה- מפי פרקליט או אפוטרופוס לשמיעה מפי בעל הדין או; הנוגע
 ־בדבר עצמו. פקידי הסעד יהיו לפה -לקטינים ולחולי נפש אלה, ומחמת בקיאותם המיוחדת
 :וגישתם. המקצועית לבעיותיהם של אלה, יש בחוות דעתם משום •הדרכה: יעילה וטובה ביותר

 לבית המשפט.
 . ..עם סוג בעלי הדין אשר מטבע הדברים אינם יכולים להתייצב בעצמם לפני שופ־
- טיהם, נמנים גם הנעדרים. בתי המשפט נדרשים לעתים קרובות לפסוק בשאלות הנוגעות
 לרכוש נעדרים-ולזכויותיהס בישראל. כדי להבטיח כי בתי המשפט לא יכריעו בשאלות
 אלה, לאחר שמיעת המעונינים בניהול רבוש נעדרים. או בהפקת הגאה אחרת"ממנו, ומבלי
 לשמוע את הנעדרים עצמם שעל־פי־רוב עקבותיהם לא נודעו, השתמש היועץ המשפטי
- לממשלה- בסמכות הניתנת לו לפי סעיף 6א לפקודת חוק הפרוצידורה(תיקון), 934נ!, והת
 ייצב בעניני״ם אלה בבתי המשפט"לטעון" טענות הנעדרים. מאחר שהסמכות הזאת מוגבלת
 דלפי יהחוק" לאותם המקדים אשר בהם יסבור היועץ המשפטי •לממשלה, כי מתעוררת בעיה
 ישיש בה עניז לציבור או למדינה, התעוררו.ספקות אם מן הדין שישתמש בסמכות זו גם
 גשמתעוררות רק שאלות של הגנה על זכויות בעדרים, או על זכויות קטינים או חולי נפש
 יאשר אינם מיוצגים בפני בתי־המשפט. החוק המוצע בא להסיר ספקות אלה ולהסמיך את
 היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו — נוסף על הסמכות שיש לו לפי פקודת חוק הפרו־
 צידורה (תיקון), 1934׳ כאמור — להתייצב במשפט להגנה על זכויותיהם של קטינים,
 חולי נפש או נעדרים בלבד, אף אם אינה מתעוררת שאלה שיש בה ענין לציבור או למדינה.

 י. 1 ע״ר 1934, תום׳ 1 מם׳ 459, עמ׳ 177 ז ע״ר 45&1, חוס׳ 1 0ס׳ 1400, עם׳ 53.
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 הודפס ע״י המדפים הממשלתי
 מחיר 40 פרוטה


