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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה;

 חוק לתיקון דיני העונשין(דרכי ענישה)(תיקון), תשכ״ב-1962

 סל הנאשם

 1. בסעיף 10 לחוק לתיקון דיני העונשין(דרכי ענישה), תשי״ד—11954 (להלן — החרק),
 בפסקה (2)׳ במקום ״מאסר שנה אחת או״ יבוא ״מאסר כפי־ שנקבע או״.

 2. אחרי סעיף 11 לחוק יבוא:
 ״תשלימי חמישה 11א. בשל עבירה שנתכוון בה הנאשם לגרום נזק ממון לאחר או להשיג
 טובת הנאה לעצמו או לאהד, רשאי בית המשפט להטיל על הנאשם קנס
 פי חמישה משומם של הנזק שנגרם או של טובת ההנאה שהופקה או את

 הקנס שנקבע כחיקוק, הכל לפי הסכום הגדול יותר.״

 3. במקום סעיף 14 לחוק יבוא:
 ״עבירות אחרות 14. (א) נאשם שהורשע בשל עבירה פלונית וביקש שבית המשפט
 יקבע את עבשו גם על עבירות אחרות שעבד, דשאי בית המשפט, לאחר
 שנתן לקטיגור הזדמנות להשמיע טענותיו לענין זה׳ להענישו בגזר־הדין

 בשל כל אחת מעבירות אלה בעונש הצפוי לו עליה.
 (כ) לא ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף קטן(א) אלא
 לגבי עבירות שבסמכותו הענינית ושהיה מוסמך לדון בהן בהרכב זה שבו
 הוא יושב, אולם בית משפט מחוזי רשאי לעשות כן גם בשל עוונות

 וחטאים.
 (0 עבירה שאדם נענש עליה לפי סעיף זה רואים אותו כאילו

 הועמד עליה לדין והורשע בה.
 (ד) נענש אדם לפי סעיף זה על עבירה שקטיגור התנגד לענישתו.

 עליה, רשאית הקטיגוריה לערער על כך,
 14א. הטיל בית משפט במשפט אחד ענשי מאסר בשל עבירות שובות,
 לרבות עבירות שבית המשפט העניש עליהן לפי סעיף 14, ולא הורה
 שישא הנאשם כולם או מקצתם ברציפות, לא ישא הנאשם אלא את העונש

 של התקופה הארוכה ביותר.״

 לאחר סעיף 17 לחוק יבוא:
 ״מאסרים רצופים 17א. הנושא ענשי מאסר לתקופות שדנות ברציפות — בין שהוטלו עליו
 לפני תחילת ענשו ובין לאחר מכן - רואים אותו לענין סעיף 17, לרבות
 סעיף 71 לפקודת בתי־הסוהר, 21946, כמי שנידון לתקופת מאסר אחת
 שהיא סך כל תקופות המאסר שהוטלו עליו בניכוי כל תקופה של מאסר

 חופף, אם היתה.
״ 17ב. (א) מי שנידון לשתי תקופות מאסר, או יותר, שאחת מהן חופפת ו פ ו ק  הישוב ת
 מאסי בחלקה את האחרת - אין עליו לאחר שחרורו מן המאסר האחד אלא

 תקופת המאסר האחר שאינה חופפת.

 מאסר חרפף-

 תיקון םעיף 10

 הוספת סעיף 11א

 החלפת סעיף 14

 הוהפת סעיפים
 17»-17נ

 ! ס״ח 166, תשי״ד, עמ׳ 234.
 2 עיר 1946, תום׳ 1 מם׳ 1472, עמי 6,
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 (ב) הנושא עבשי מאסר לתקופות שונות כרציפות ישא תחילה את
 התקופה הקצרה יותר, חוץ מן המאסר שכבר התחיל לשאתו, ובכפוף

 לסעיף 18ד(א),
 ציח״קה 17ג. (א) נוכח בית המשפט שהרשיע אדם בשל עוון או פשע, כי הנידון
י סובל מדחף לסמים משכרים שיש בו כדי להביאו לידי עבירה, וסבור י ג י ס ס ו מ  ב
 בית המשפט בי מן הראוי שייגמל מדחף זה על־ידי טיפול מתאים, רשאי
 בית המשפט׳ בנוסף לעונש שהוא מטיל עליו, לצווח על החזקתו במוסד

 ־ ־ " סגור מתאים לכך, לשם טיפול כאמור.
 (ב) לא יינתן צי החזקה כאמור בסעיף קטן(א) לתקופה העולה
 על שלוש שנים, אולם רשאי בית המשפט, על־םי בקשת היועץ המשפטי
 לממשלה, להאריך .את התקופה, ובלבד שהתקופה הכוללת של ההחזקה

 כאמור לא תעלה על חמש שנים.
 00 לא יינתן צי החזקה לפי סעיף קטן(א) אלא אם נוכח בית
 המשפט כי מיסד שאושר על ידי שד הבריאות כמתאים לטיפול כאמור,

 יכול לקבל את הנידין לטיפול.
 (ד) צו החזקה ישמש, בכפוף לתקנית כאמור בסעיף קטן(ח),
 אסמכתה למשטרה לנקוט באמצעים הדרושים לכפיית העברתו של הנידון
 למוסד והחזקתו בו, ואםמכתה לרופא הממונה על הטיפול בנידון באותו
 מוסד לנקוט נגד הנידון באמצעים הדרושים לאכיפת ריפויו, או להורות

 על נקיטתם.
 (ה) לענין פרק י״ד לפקודת החוק הפלילי, דין המוחזק על פי צו

 החזקה כדין אסיר בבית סוהר.
 (ו) הוכח לבית המשפט, כל עוד צו החזקה בתקפו> כי הנידון
 איני זקוק עוד לטיפול כאמור בסעיף קטן(א), או כי איבר ניתן לריפוי,

 רשאי בית המשפט לבטל את הצו.
 (ז) הטיל בית משפט על נידון עונש מאסר ונתן עליו צו החזקה,
 ישא הנידון תחילה את עונש המאסר, מלבד אם הורה בית המשפט הוראה

 אחרת מטעמים שיירשמו.
 (ח) שר הבריאות רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי החזקת נידונים
 שניתן עליהם צו החזקה באמור בסעיף קטן(א) ודרכי הטיפול בהם יכפייתי.״

. החלפת םעיף18 א ו ב ק י ר ח 1 ל ף 8 י ע  5. במקום ם
 ׳מאסר על תנאי 18. נא) מקום שבית משפט מטיל עונש מאסר קצוב, רשאי הוא להורות

 שהעונש כולו או מקצתו יהיה על תנאי.
 גב) מי שנדון למאסר על תנאי לא ישא.את ענשו, אלא אם עבר,
 תוך תקופה שנקבעה בגזר־דיבו (להלן - תקופת התנאי) ושלא תפחת
 משנה ולא תעלה על שלוש שבים, אחד הפשעים או העוובות שפורשו
 בגזר־דינו, ואם לא פירשו - כל פשע שהוא, והורשע על אותה עבירה
 (להלן — העבידה הנוספת) תוך התקופה או לאחריה! תקופת התנאי תתחיל

 מיום מתן גזר־הדין, אם אין בו לענין זה הוראה אחרת.״

 6. אחרי סעיף 18 לחיק יבוא: הוספת סעיפים
-העבידה במבחן 18א. (א) הטיל בית המשפט מאסר על תנאי, רשאי היא להעמיד את

י. הנאשם כמבחן לתקיפת התנאי, כילה אי מקצתה. א 3  בתקופת ד׳ת

 18א~18ח.
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 אין מאסר
 על־חנאי בשל

 העבירה הנוספת

 ביצוע עונש
 כמסר על תנאי

 תהילת ריצוין של
 תקופות המאסר

 (כ) הועמד הנאשם במבחן - יחולו עליו הודאות סעיפים 3 (1)
 ו־(3), 4׳ 8 0)׳ (2) ו־(3)(א)׳ 10׳ 11׳ 12, 13 (1) ו-14 לפקודת העמדת עבר
 יינים במבחן 31944, כאילו ביתן עליו צו מבחן לפי אותה פקודה, ובלבד

 שתקופת המבחן לא תארך מתקופת התנאי.
 18ב. לא ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף 18 לגבי מאפר שיוטל

 בשל העבירה הנוספת.

 18ג. (א) הורשע הנאשם בעבירה נוספת יצווה בית המשפט שהרשיעו
 כעבירה הנוספת או בית המשפט שהטיל את העונש׳ על ביצוע המאסר

 על תנא״.
 (ב) לענין סעיף זה עובש על תנאי שניתן על ידי בית דין צבאי

 דינו כעובש על תנאי שב־תן על ידי בית משפט.
 (ג) בצו לפי סעיף קטן(א) רשאי בית המשפט להורות על ביצוע
 המאסר בכפוף לתוצאות הערעור על פסק הדין המרשיע בעבירה הנוספת.
 18ד. (א) ביתן צו לביצוע מאסר על תנאי לפי סעיף 18ג נא), יתחיל
 המאסר מיום הצו אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת*, היה הנידון
 משוחרר בערבות, עקב ערעור על הרשעתו בעבירה הנוספת אחרי מתן

 הצו׳ לא יבואו ימי שחרורו במבין תקופת העונש.
 (ב) תקופות המאסר בשל העבידה הראשונה ובשל העבירה הנוספת
 יהיו ברציפות,׳ אולם רשאי בית המשפט מטעמים שיירשמו׳ לצוות ששתי

 התקופות יהיו חופפות׳ כולן או מקצתן.
 18ה. על צו בית המשפט לפי סעיף 18ג ו־18ד - למעט צו שניתן על ידי
 בית המשפט העליון - רשאים הנאשם והיועץ המשפטי לממשלה או בא־
 כוחו לערער לפני שופט יחיד של הערכאה שלפניה מערערים על פסקי
 הדין של אותו בית משפט׳ אולם בערעור על ההרשעה כשל העבירה
 הנוספת מותר לכלול נם ערעור על הצי האמור׳ אם לא הוגש ערעור

 עליו לפי סעיף זה.״ .

 ך, כסעיף 22 לחוק, במקום ״מאסר עד ששה הדשים״ יבוא ״מאסר עד שנה״.

 8. בסעיף 24 לחוק׳ במקום ״עבירה אחת״ יבוא ״עבירה אחת או יותר״.

 9. לאחר סעיף 24 לחוק יבוא:
-מיעד ביצוע 24א. (א) בית המשפט שהטיל את העינש אי שציווה על הפעלת עונש
 על תבאי, יאם -הוגש ערעיר - בית המשפט שלערעור, דשאי לדחות כל
 מועד לביציע עיבש מאסר אי מאסר על תנאי אי לתשלום קנם, או מאסר
 בשל אי־תשלום קבס- מטעמים שיירשמו; אולם לא ייזקק בית המשפט
 לבקשת דהיה מאת נידין שיש בידי לבקש שהריר בערבות בשל מאסר

 או שביקש זאת לבקשתו נדחתה.
 (ב) בית המשפט הדוחה את המועד לביצוע עובש כאמור בסעיף.
 קטן(א), רשאי להתנות את הדחיה במתן ערוכה ובתנאים אחרים שיראה

 ערעור

 העדנש

 תיקון סעיף 22

 תיקון סעיף 24

 הוספת סעיף 24א

 3 ע״ר 1944׳ תוס׳ 1 מס׳ 1360, ע&׳ 126.
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 לנכון. על מתן הערובה יחולו הוראות סעיפים 10(2), נ3)״(4)11-1(3)
 לפקודת השחרור בערבות, 1944*•, בתיאומים לפי הענץ.

 00 על החלטת בית המשפט לפי סעיפים קטנים (א), (ב) או(ג) -
 למעט החלטה שניתנה על ידי בית המשפט העליון - רשאים הנאשם
 והיועץ המשפטי לממשלה או בא־כוחו לערער לפני שופט יחיד של הער

 כאה שלפניה מערערים על פסקי הדין של. אותו בית משפט.״

 10. בסעיף 25 לחוק׳ המלים ״בשל חטא או עוון״ יימחקו. תיקון סעיף 25

א תיקון מעיף!3 י כ  *4 בסעיף 31 לחוק, במקום ״הורשע אדם בעבירה, רשאי בית המשפט לחייבו״ י
 ״הורשע אדם בדין, רשאי בית המשפט לחייבי, בשל כל עבירה שהורשע בה״.

 12. בסעיף 37 לחוק, אחרי המלים ״רשאי היא להטיל על המתאבך יביא ״לאחר שנתן לו תיקון סעיף 37
 הזדמנות סבירה לטעון טעניתיי לענין זה״ יבסופי יביא ״לעבין ערעיר על תשלום הוצאית
 דין המתליבן כדין באשם שהירשע, ולענין גבייתם רואים את החיוב בהם כססק דין של

 איתי בית משפט שניחן בתביעה אזרחית לטובת הזכאי בהם בגד המתלינך.

 13. במקום סעיף 41 לחוק יבוא: החלפת סעיף 41
 ״תיקון פקודת 41. בפקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944 -

 העמדת עבריינים (1) בסעיף 3(1) יימחקי ה&לים ״במשפט תכוף״ ובמקום
1 הפסקה ״(ב) לתת צי מבחן בלי לגשת לחייבי בדיך תביא 9 4 4 ' ז ח ב מ  ב

 פסקה זו: ״(ב) לתת צי מבחן בלי להרשיעו - מלבד אס
 י - היטל צל הנאשם עינש מאסר על תבאי שבית המשפט רשאי

 לציית על ביציעי עקב הרשעתי בעבירה שהיאשם עליה״{
 (2) סעיף 3 (2) - יימחק:

 (3) בסעיף 6(1), במקום ״100 פינט״ יביא ״500 לירית״.

 14. בסעיף 5 לפקידת החיק הפלילי. 31936׳ ובסעיף נ לפקידת הפרשנות6׳ כהגדרת *חטא״׳ תיקון פקודת
 במקום.המלים ״חמש לירות״ יבואו המלים ״שבעים ותמש לירות״. החוק הפלילי

 ופקודת הפרשנות

ר ב ס י ה ר ב  ד

 כשהוגשה לכנסת הצעת החוק לתיקין דיני העונשין (דרכי עבישה), תשי״ד-1954
 (להלן - החיק העיקרי)׳ נאמר בדברי ההסבר להצעה כי החיק איבו מעשה חקיקה יםידי -
 המקיף אח הבעיה על כל צדדיה אלא מביא תיקינים מסייי8יס בדרבי הענישה שיעילותם
 תיבחן אגב השימוש בהם. מהנסיין של שבע שנים בהפעלת החיק נתבררה חשיביתי אך

 גם מקימית התירפה שבו והדברים הטעינים תיקין. החיק המייצע בא למטרה זי.

 * ע״ר 1944׳ תום׳ 1 מס׳ 1353, עמ׳ 57.

 ג פ״ד 1938׳ תוס׳ 1 מס׳ 652׳ עמי 263.
 < ז׳יגי.ישראל 1» גוסמ חדע׳ תשי-״ד* עמ* .

ת מוס ^!״־ט׳יב&יוץ «ש9״3, מ«*&..13 ו מ  ח



ף 1 : י ע ס  ל
 סעיף 10 (2) לחוק העיקרי אומר: ״בקבע בחוק מאסר ולא נקבע קבס׳ רשאי ביה
 המשפט להטיל.״ מקום שהמאסר הוא עד שנה אחת - מאסר עד שנה אחת או קבס עד
-2000 לירות או שני הענשים כאחד״. נתעורר ספק׳ אם גם במקום שהחוק קובע לעבירה
 פלונית עונש מאסר פחות משבה רשאי בית המשפט להגדיל את עונש המאסר עד שנה אחת.
 התיקון המוצע בא להבהיר שעונש המאסר יישאר בעינו כפי שנקבע בחוק היוצר את העבירה,

ף 2: י ע ס  ל
 סעיף זה מכניס עקרון חדש בדרכי הטלת קנסות׳ הוא מצמיד את גבהו׳ של קבס שאפשר
 להטיל על הנאשם למידת הנזק שנגרם או לטובת ההנאה שהופקה עקב ביצוע העבירה
 שהורשע בה. חשיבותה של הצמדת העונש לנזק או להנאה בולטת במקרים של שריפת רכוש
 או מעילות. הקנס הקבוע בחוק עשוי לפעמים להיות ללא כל יחס סביר לסכומים שהמועל,
 למשל׳ שלשל לכיסו׳ עד שאין בקנס כדי להרתיע מפני העבירה. הנסיון הוכיח שעובשי
 מאסר אין בהם כדי להרתיע מעבירות מםוג זה. עונש מרתיע יותר הוא האפשרות להוציא

 את בלעו של הנאשם מפיו ואף לגרום לו חסרון כיס ניכר.

ף 3: י ע ס  ל
 א. סעיף 14 לחוק העיקרי אומר:

 ״מאסר מצטבר 14. הורשע אדם במשפט אחד בשתי עבירות או יותר׳ או ביקש אדפ לאתר שהורשע בשל עבירה
 פלונית כי בית המשפט יביא בחשבון׳ בקביעת ענשו׳ עבירות אחרות שעבר׳ והחליט בית המשפט
 להיעתר לבקשתו׳ רשאי בית המשפט להטיל עליו ענשי מאסר לתקופות שונות׳ ואם לא הורה
 בית המשפט שישא כולם או מקצתם בזה אתר זה׳ לא ישא האדם אלא את העונש של התקופה
 הארובה ביותר; עבירה שבית המשפט הביאה בחשבון לפי סעיף זה׳ לא יובא עוד העבריין לדין

 עליה.״

 נתעוררה שאלה אם לפי סעיף זה רשאים בתי המשפט להביא בחשבון גם עכירות
 שאיבן בסמכות שיפוטם. לשון סעיף 14 היא סתמית. עד היום נטו בתי המשפט שלא להביא
 בחשבון עכירות אחרות חמורות שאינן בסמכותם׳ אלא עבירות קלות כלבד. סעיף 14 המוצע

 בא לתת גושפנקה לנוהג זה ולקבעו כהלכה שינהגו לפיה.
 מלבד זאת קובע החוק המוצע [סעיף קטן(ד)]׳ כי לפני שיטיל בית המשפט עובש

 בשל העבירות האחרות עליו לשמוע את דברי הקטיגוריה בענין זה, והיא רשאית לערער :
 במקרה שעבירות הובאו בחשבון על אף התנגדותה.

 ההצעה [סעיף קטן(ג)] מדגישה עוד׳ שענישה על עבירה אחרת׳ שאינה נשוא האישום
 הנדון, כמוה כדיון בה וכהרשעת הנאשם בביצועה. הדבר חשוכ לכמה ענינימ, כגון הרשעות
 קודמות ומאסר על תבאי. אין כוובה למחוק את העבירה׳ אלא למבוע ניהול משפט מיותר

 עם כל הכרוך בו׳ כשאין הכרח בכך.
 ב. סעיף 14 לחוק העיקרי דן למעשה בשני ענינים נפרדים: בעבין עבירות אחרות שיידובו
 כאחת עם הרשעתו של נאשם בדינו׳ ובענין ענשי מאסר אחדים שהוטלו במשפט אחה
 אגב תיקון הסעיף נראה נכון להפריד בין השנים. סעיף 14 דן בענישה על עכירות שאינן
 נשוא האישום, כפי שהוסבר לעיל׳ וסעיף 14א דן בענשי מאסר שונים שהוטלו במשפט
 אחד. לגבי עבין אחרון זה אין ההצעה משנה מן החוק הקיים: אם לא הורה בית המשפט
 הוראה אחרת יהיו עבשי המאסר חופפים. המונח ״חופפים״ הולם את המושג הבדון יותר

 מן המונח ״מצטברים״ שבחוק הקיים.

 ל ס ע י ף 4 :
 תוך כדי הפעלת החוק העיקרי נתעוררו ספיקות בנוגע לדרך חישובן הנכון של תקופות

 מאסר שונות שהוטלו על הבידון.
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 א. סעיף 17 לחוק העיקרי קובע דרכים שונות לשחדור^אהירים לפני תרם תקופת מאסרם,
 והן תלויות באורך המאסר שעל האסיר לשאת. אסיר שנדון למאסר עד שלושה חדשים -
 אינו זכאי כלל לשחרור מוקדם. נדון למאסר העולה על שלושה חדשים ואינו עולה על ששה
 חדשים, רשאי שר המשטרה לשחררו לפני זמנו לאחר שנשא שני שלישים מן המאסר.
 עלה המאסר על ששה חדשים רשאי שר המשטרה לשחררו כאמור לפי המלצת ועדת השח
 רורים, ואם עלה המאסר על_שנתיים רשאית ועדת השחרורים. לשחרר את האסיר, לאחר

 שנשא שני שלישים ממאסרו, ברשיון להתהלך חפשי.

 לא ברור מלשון סעיף 17 האמור אם הוראות אלה חלות על כל המאסרים ביחד או
 על כל מאסר ומאסר שנדון עליו -בנפרד. החוק המוצע׳ [סעיף 17א] בא להבהיר שלענץ זה
 רואים את כל המאסרים שאסיר נושא אותם ברציפות כמאסר אהד. לפי זה, לדוגמה, מי שנדון
 פעמיים לשלושה חדשי מאסר שאינם חופפים אפשר לשחררו לפני זמנו, למרות שכל

 אחד מן הענשים אינו עולה על שלושה חדשים.

 "יב. אם הזטלו שני ענשי מאסר, ותקופות המאסר חופפות בחלקן., ברור היה, וכן פסקו
 בתי המשפט, שהחלק החופף של המאסר השני יהיה חופף את סופו של המאסר הראשון,
 באופן שאין הוא נפסק באמצע אלא נמשך עם תום המאסר הראשון. אולם אם בינתיים
 שוחרר הנאשם מחלק מן המאסר הראשון - בדרך כלל שליש תקופת המאסר - לפי סעיף
 .17 לחוק העיקרי׳ עולה השאלה אם נשיאת החלק החופף. של המאסר. השני נסתיימה ביום
 השחרור מן המאסר הראשון או ביום שבו צריך היה מאסר זה להסתיים, אי־לו נשא אותו
 הנידון בשלמותו. לדוגמה: נדון אדם לשני ענשי מאסר של שנה כל אחד׳ אלא שמחצית
 העונש השני יחפוף את העונש הראשון. אם כתום 8 חדשי מאסר ישוחרר משליש ענשו
 "הראשון, הרי לפי הגירסה שחלק העונש החופף מסתיים עם השחרור מן המאסר הראשון
 יהא עליו לשאת עוד ששה חדשימ על חשבון העונש השני, אך לפי הגירסה שהעונש החופף
 .מסתיים ביום שבו צריך היה המאסר הראשון להסתיים בשלמותו, יהא עליו לשאת עוד

 עשרה חדשי מאסר על חשבון העונש השני.
 סעיף 17ב המוצע בא לקבוע [סעיף קטן(א)] שכענין זה יש לנהוג לפי הגידסה הראשונה.

 ג. כאשר אסיר נושא ענשי מאסר אחדים ברציפות׳ יש לעתים חשיבות לדבר איזה עונש
 הוא נושא בכל תקופה מסויימת׳ למשל, אם תוך כדי מאסרו ניתנת לו חנינה בשל אחת
 העבירות שנדון עליהן, והעונש נמחל לו, צריך שיהיה ברור אם מאסר זה הוא בכלל המאסר

 שכבר נשא בולו או מקצתו׳ או בכלל המאסר שהיה עליו לשאת.
 סעיף 17ב המרצע קרבע נסעיף קטן(ב)] שנושאים תחילה את המאסר הקצר יותר,

 ד. סעיף 17ג בא להוסיף אמצעי מיוחד לטיפול בעבריינים המתמכרים לסמים משכרים
 יפועלים תחת השפעתם. היגמלות מדחף לסמים משכרים היא קשה מאד כתנאים רגילים
 ולא תמיד היא מוכתרת בהצלחה. היה בית המשפט סבור, שמידה מסויימת של כפיה להימנ
 עות משימוש בסמים משכרים נחוצה לשם ריפויו של העבריין׳ יכול הוא - בנוסף לעונש

 שהוא מטיל עליו - לצוות על החזקתו במוסד סגור מתאים לשם גמילה.
 סעיף קטן (ג) מבטיח שלא יינתן צו החזקה על אדם׳ כאשר אין אפשרות לבצעו
- באופן מתאים. טיפול כפוי זה מטרתו להיטיב עם העבריין׳ ואם אין אפשרות הולמת לעשות

 כן׳. מוטב שלא יצוו עליו.
 כשצו ההחזקה ניתן בנוסף לעונש מאפר׳ ישא העבריין בדרך כלל את עונש המאסר
 תחילה ואחר כך יעבור לגמילה. מאסר לאחר.תקופת הגמילה׳ שהיא בדרך כלל ניכרת׳ עשוי
 להשפיע עליו לרעה, ומן הראוי לעבור מן הקשה אל הקל ולא להיפך. אולם אם מצא בית

 המשפט שיש טעם חשוב להפוך את הסדר יוכל הוא להורות על כך.
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: 6 ־ ם 5 ו י פ י ע מ  ל
 סעיף 18 לחוק העיקרי כולל את ההוראות הנוגעות למאסר על תנאי. בענין זה.נתגלו
 קשיים מספר ובסעיפים 5 ו־6 להצעת החוק בעשה נםיון להתגבר עליהם. סעיפים אלה מרחי
 בים את היריעה בסוגיית המאסר על תנאי׳ מתקנים את הטעון תיקון, מבהירים את הטעון

 הבהרה׳ ומוסיפים הודאות חדשות.
 זו לשון סעיף 18 הקיים:

 ״18. (א) מקום שבית המשפט רשאי להטיל עונש מאפר, רשאי הוא להטיל תמורתו מאסר על
 תנאי.

 (ב) מי שנידון למאסר על תנאי לא ישא את ענשו׳ אלא אט עבר׳ תוך תקופה שנקבעה
 בגזר דינו ושלא תפחת משבה ׳ולא תעלה על שלוש שנים מיום גזר הדין׳ עבירה שהיא פשע
 או שהיא אהד העוונות המפורשים בגזר־דינו׳ והורשע בדין על אותה עבירה בפסק דין• סופי

 תוך התקופה או לאחריה.
 (ג) לא ישתמש בית המשפט בסמכותו לפי סעיף זה לגבי מאסד שיוטל בשל העבירה

 הנוספת האמורה בסעיף קטן(ב).״

 א. מלשונו של סעיף 18 (א) לחוק העיקרי לא ברור אם ביתן להמיר במאסר על תנאי גם
 חלק מן העונש. בתי המשפט׳ ובית המשפט העליון בכללם, נוהגים לעשות כן. הסעיף

 18 (א) המוצע׳ 3א לשפר את לשון החוק ולתת גושפנקה לנוהג זה.

 ב. לפי סעיף 18 (ב) הקיים, ההבאי לאי הפעלתו של העונש הוא הימנעותו של הנידון מכל
 פשע ומן העורגות שפורשו בגזר דיינו. סעיף 18 (ב) המוצע בא לאפשר לבית המשפט לצמצם
 ולקבוע כתנאי לאי ביצוע העונש הימנעות מפשעים מםויימיפ שיפורשו בגזר הדין. טעם
 ההצעה הוא כפול: ראשית׳ כשם שלגבי עוונות נהוג לתלות את הפעלת המאסר על תנאי
 בביצוע עבירות שהן דומות לעבירה שעליה הוטל העונש׳ כך ראוי לעשות׳ לעתים׳ גם
 לגבי פשעים. שנית, חומרת העובש הקבוע בחוק - והיא המבדילה בין פשע לעוון — אינה
 משקפת תמיד את חומרת העבירה שבוצעה, ולכן אין לומר שכל פשע הוא לעולם מעשה

 המור מהעבירה שבוצעה ושלעולם ראוי לתלות בו את הפעלת המאסר על תבאי.

 ג. סעיף 18 (ב) לחוק הקיים מתנה את הפעלת המאסר על תנאי בכך, שהנאשם הורשע
 בשל העבירה הנוספת ״בפסק דין סופי״. מלים אלה הוספו ללשון החוק הקיים בתחילת
 שבת תשכ״א על מנת למנוע בשיאת־הינם של העובש על תנאי בתקופה שבין מתן פסק הדין
 השבי לבין מתן ההחלטה בערעור עליו, אם זוכה הבאשם בערעור זה. תיקון זה היה דרוש מאחר
 שלא היתה בחוק סמכות לדחות את מועד תחילת ביצועו של המאסר על תבאי, אפ כי במקרים

 יוצאים מן הכלל מצאו בתי המשפט סמכות לכך בסמכותם הכללית לעשות צדק כצד הדין.
 אולם תיקון זה יצר קשיים אחדים. בית המשפט המרשיע באשם כעבירה בוספת איבו
 יכול עוד לצוות על הפעלת המאסר על תנא־ בו כמעמד׳ כפי שהיה בהרג עד לתיקון סעיף
 18, אלא יש לחכות לתוצאות הערעור או עד עכור תקופת הערעור; והוא גם כשאין בכוונת
 הנאשם לערער על פסק הדין. יש איפוא לחזור בשניה אל בית המשפט כדי להשיג את הפעלת
 המאסר על תנאי. ומאחר שברוב הגדול של המשפטים אין הנאשם מגיש ערעור, יש בתוצאה

 זו טרדה רבה לבתי המשפט, לתביעה הכללית ואף לנאשם.
 ההדק המוצע מבטל את התלות של הפעלת המאסר המותנה בסופיות פסק הדין. לעומת
 זאת הוא נותן לבית המשפט אפשרויות נרחבות להתאים את הפעלת המאסר לנסיבות.
 ראשית, אפשר יהיה לי תן צו להפעלת המאסר בכפוף. לתוצאות הערעור על פסק הדין
 המרשיע בעבירה הנוספת (ראה סעיף 18ג(ג) המוצע); שנית׳ בית המשפט יוכל לדחות את
 תחילת ביצועו של העונש המותנה (דאה סעיף 18ד(א) המוצע), וסעיף 9 לחוק המוצע
 מאפשר דחיית תחילת ביצועו של כל עונש. כל אלה הם אמצעים להתאים את הטלת העבשים

 והפעלתם, בהתאם לבםיבות׳ ככל האפשר לפי הרצוי והצודק.
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 ד. :סעיף 18לחוק העיקרי &יב1 מפרש למי הסמכות לצוות על הפעלתו של עונש מאסר
 שהוטל על תנאי, משנתברר כי התנאי הופר. תקנות העונשין(דרכי ענישה)(מאסר על תנאי)׳
 תשט״ז-^11955, הקובעות את הפרוצדורה במתן צו להפעלתו של מאסר על תנאי, מאפשרות
 לפנות בכל עת, ולגבי כל בקשה להפעלה כאמור׳ אל כל שופט של בית משפט שלום או
 .של בית משפט מחוזי׳ מבלי לגרוע מסמכותו של בית המשפט המרשיע את הנאשם בעבירה
 ״ הנוספת-להפעיל את העונש שעל תנאי בו במעמד. רצוי שסמכותם של בתי המשפט בענין
 זה תפורש בחוק עצמו, ולכן קובע החוק המוצע [סעיף 18ג(א)], שצו לביצוע העונש על
 תנאי יינתן.על־ידי בית המשפט שהרשיע בעבירה הנוספת או על ידי בית המשפט -אשר
 הטיל את המאסר על תנאי. ריכוז הסמכות דרוש גם לאור העובדה שהחוק המוצע ביתן׳

 בסעיף 18ה המוצע, זכות ערעור על הצו המפעיל מאסר על תנאי.
 כמו כן קובע החוק המוצע, בסעיף 18ג(ב), כי בתי המשפט האזרחיים יוסמכו לצוות

 על הפעלת ענשים על תנאי שהוטלו על ידי בתי דץ צבאיים.
 ה. ההוראה בסעיף 18ד(א) לחוק המוצע נותנת גושפנקה להלכה שנקבעה במספר פסקי
 דין(בג״צ 166/59, פד׳׳י י״ד 264׳ ועוז־) שנשיאת עונש מאסר על תנאי מתחילה מיזם מתן
 הצו להפעלתו. יוצא מן הכלל אחד נקבע בתקנה 4א לתקנות העונשין(דרכי ענישה)(מאסר
 על תנאי), תשט״ז-1955, לפיה ״בית המשפט רשאי לצוות כי בחישוב תקופת המאסר לביצוע
 פסיךדץשלפיו הוטל על נאשם מאםד־על־תנאי... תובא בחשבון התקופה׳ כולה או מקצתה,
 שהנאשם היה במאסר על פי גזר־דין אחר שניתן לאחר הפרת התנאי״. לפי זה ניתן ״להקדים״
 את תקופת הביצוע של מאטד על תנאי במידה ובין זמן הטלת המאסר על תנאי לזמן הפעלתו

 נשז4מאשפ.-עונש מאסר.בשל=־עבירזז שלישית.
 אולם עיקר הקושי הוא בכך שאין בית המשפט מוסמך לפי החוק לדחות את מועד הביצוע
 של עובש המאםר על תנאי במקום שיש צורך בכך. סמכויות בענין זה ניתנות בחוק המוצע
 .-בסעיף 18ד(א) ובסעיף 24א. לפי־זה, בהעדר הוראה אחרת מטעם בית. המשפט, יתחיל
 המאסר מיום מתן הצו להפעלתו, מלבד אם הנידון שוחרר בערכות אחר מתן הצד. במקרה

 זה יתחיל המאסר מיום שהוחזר לבית הסוהר.
 השחרור בערבות על אף הצו להפעלת המאסר על תנאי אפשרי עתה לאור זכות נוספת
 הניתנת לנדון בסעיף 18ה לחוק המוצע, לערער על צו ההפעלה של המאסר על תנאי. לפי
 סעיף 5 לפקודת השחרור בערבות/ 1944׳ אפשר לשחרר בערבות מי שהורשע בדין והוצא
 עליו גזר דין ״מקום שהוגש ערעור והוא תלוי ועומד״, ומשנשמע הערעור ניתנת סמכות

 זו לבית המשפט הדן בערעור.
 ו. כיום׳ לאור ההלכה בבג״צ 166/59 הנ״ל׳ הרי משניתן צו לביצוע מאסר על תנאי,
 לעולם מתחיל הנידון לשאת המאסר על תנאי תחילה. התוצאה היא שאם בית המשפט לא
 פירש שהמאסר בפועל יתחיל בתום המאסר על תבאי׳ יהיו הענשים חופפים. בכמה מקרים
 נהנו הנידונים מתוצאה זו עקב אי- בהירות בפסקי הדין של בחי המשפט (בג״צ 63/61׳ בג״צ

 307/60׳ בג״צ 100/61׳ לא פורסמו).
 ההודאה בסעיף המסומן 18ד(ב) נותנת פתרון למצב זה: תקופת המאסר בשל העבירה
 הראשיבה ובשל העבירה הנוספת יהיו לפי המוצע׳ בזו אחר זו אם לא הורה בית המשפט

 על חפיפתמ׳ כללית או חלקית.
 . הוראה זו היא הפוכה ־מן המוצע בסעיף 14א לגבי תקופות מאסר שהוטלו כאחד.
 לגביהן בקבע שתהיינה בדרך בלל חופפות. באשר אדם מורשע במשפט אחד על שתי עבירות
 אי ייתר, או׳ כפי שקובע סעיף 15 לחיק העיקרי, כאשר הוא בידון למאסר בעודנו בושא

 * ק־י׳ת 552׳ wn״A ע«׳ 19.
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 עובש מאסר על עבירה אחרת׳ מוצדק להקל לגביו. ולקבוע שישא את העבשים באופן חופף
 אמ בית המשפט לא הורה אחרת. אין הדבר מוצדק כאשר מוטל על אדם מאסר על חבאי

 במקום מאסר׳ והוא בכשל וביצע עבירה בוספת שהוזהר שלא לעבור עליה.
 ז. לפי פקודת העמדת עבריינים במבחן, 1944׳ מוסמך בית משפט הדן את הנאשם׳ כשהוא
 מוצא-לנפד-ן לעשות כן, שלא להטיל על הבאשם עובש אלא להעמידו, תחת השגחתו של פקיד
 מכהן, לתקופה -מסויימת שלא תפחת משבה ולא תעלה על שלוש שנים. המבחן בא, לפי

 הפקודה׳ במקום עונש*
 הסעיף 18א המוצע מהדש לעומת החוק הקיים׳ בתתו לבית המשפט המטיל עובש מאסר
 על תנאי סמכות להוסיף על עובש זה ולהעמיד את הנאשם למבחן לתקופת התנאי׳ כולה או
 מקצתה. העונש על תנאי עצמו הוא מעין מבחן לנאשם׳ אולם כשרואה בית המשפט צורך
 כדבר, מן הראוי לאפשר גם עמידתו של הנאשם לפיקוחו של פקיד המבחן לשם השגחה

 מיוחדת עליו.
 ח. חידוש בוסף בסוגיה שלפביבו לעומת החוק הקיים הוא מתן זכות ערעור על החלטות
 בקשר לביצועו של העונש על תנאי ובדבר תחילתם של עבשי מאסר וחפיפתם (לפי הסעיפים
 18ג ר־18ז0. הוגש ערעור על החלטות כאלה לא ביחד עם ערעור על פסק הדין בשל האישום

 בעבירה הנוספת׳ יישמע לפני שופט יחיד של ערכאת הערעור (סעיף 18ה).

: ף ז י ע ס  ל
 סעיף 22 לחוק העיקרי קובע את הכללים להמרת עונש קנס במאסר׳ למקרה שהקנס
 לא שולם במועדו. תקופת המאסר המכסימלית שבית המשפט יכול להטיל לפי סעיף זה

 היא ששה־חדשיס. .׳
 הוראות החוק בענין זה פורשו כאילו נשיאת עונש המאסר בשל אי־תשלום קנם חוסמת
 את הדרך בפני גביית הקנס ופוטרת מתשלומו.יאירע שנאשמים ניצלו אפשרות זו כדי ליפטר
 מקנסות גבוהים למרות שהיה בידם לשלמם, מה גם שלרוב לא הטילו בתי המשפט את
 מכסימום תקופת המאסר שניתן להטיל. החוק המוצע בא להגדיל את תקופת המאסר שניתן

 להטיל במקרה כזה עד לשבתיים׳ כדי להרתיע מפני אי תשלום הקנסות.

ף 8: י ע ס  ל
 ,סעיף 24 לחוק העיקרי קובע:

 ׳׳24 נידון אדם בשל עבירה אחת למאסר ולקנס ולא שילם את הקבס במועדו׳ המאסר שיוטל
 עליו בשל אי־שילומ הקנס יתווסף על המאסר שהוטל מעיקרו׳ אם לא הורה בית המשפט הוראה

 אחרת.׳׳

 התיקון המוצע לסעיף זה׳ דדיבו החלפת המלים ״עבירה אחת״ במלים ״עבירה אחת
 או יותר״, בא להבהיר כי לענין הצטברותו של מאסר בשל אי־שילופ קבס למאסר כעובש
 מעיקרו יהיה אותו דין גם אם המאסר בשל אי שילום קבס מצטרף אל מאסר כעובש שהוטל

 בשל עבירה אחרת.

ף 9: י ע ם  ל
 סעיף 13 לחוק העיקרי קובע:

. . . ״4.3 הטיל בית המש3« .עונק מאסר* רשאי זזוא לצווח שהעונש יתחיל מן התאריך שקבע , 

 . •• • יש לעיי! שלוש־בקודות לגבי המצ3 כיוס.ממין מועד תחילתם של־עג?ךם:
 , A • . ההלכה.״?הוזהרה לעיל, לפיה עונש מאסר.על: תבאי שהופעל •איבו ניתן לדחיה!

 2. ההלכה בכ. ש. 9/55 (פד״י ט׳ 891) לפיה משקבע בית המשפט מועד לתחילתו של
 מאסר שוב אין בידו לשנות את המועד (הלכה זו תחול באותה מידה גם על תשלום
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 קנס שגית המשפט קבע לתשלומו מועד אחד מיום .גזר הדין- על פי מעיף 20 לחוק
 העיקרי). ־ .

 3.- אין הוראות דומות לענין תחילתם של עבשים אחרים.
 מצב זה גורם לנוקשות מםויימת, ומן הראוי לוות יד חפשית יותר בבדון. יש שבית
 המשפט מתחשב בשעת מתן גזר הדין בנסיבות מיוחדות ודוחה את מועד תחילת העונש,
 ובבוא מועד זה מתברר לבית המשפט כי אותן נסיבות׳ או גורמים אחרים, עדיין מצדיקים

 דחיית המועד, אך אין בידו להושיע.
- כסעיף 24א>א) המוצע באה הוראה כללית המסמיכה את בית המשפט לדחות כל מועד.
 לביצוע עונש מטעמים שיירשמו, בסייג אחד: שלא ישתמש בית המשפט בסמכות זו מקום
 שניתן להשיג אותה תכלית בדרך השחרור בערבות. מאידך כשבית המשפט משתמשיבםמ-
 .כרתו זו הוא רשאי להתנות את הדחיה במתן ערבות כאילו שוחרר הנידון לפי פקודת השחרור

 בערבות, 1944.

ף 10: י ע ס  ל
 סעיף 25 לחוק העיקרי מורה:

 ״בית המשפט שהרשיע ארס בשל חטא או עוון רשאי, נוסף על העונש שהטיל, לצוות שהנידון
 יתן התחייבות להימנע מעבירה, תוך תקופה שיקבע בית המשפט ושלא תעלה על שלוש שנים;
 ההתחייבות תהיה בערבים או בלי ערבים ובסכום שלא יעלה על סכום שמותר להטיל בשל העבירה

 שבה הורשע ועידון, הכל כפי שיצווה בית המשפט.״

 הטלת ההתחייבות להימנע מעבירה אינה אפשרית, איפוא, אלא לגבי נאשם אשר
 הורשע בשל חטא או עוון אך לא אם הורשע בשל פשע. מ5תכר כי רצוי לאפשר הטלת
 התחייבות זו גם במקרה של הרשעה על פשע, בפי שהיה אפשר לעשות בעבר לפי סעיף 45

 לפקודת החוק הפלילי׳ 1936׳ לפני ביטולו על ידי החוקהעיקרי.

ף 11: י ע ס  ל
 בסעיף 31 לחוק העיקרי נאמר:

 . ״31. הורשע אדם בעבירה, רשאי בית המשפט לחייבו לשלם לאדם שניזוק על ידי העבירה ולא
 השים עצמו צד אזרחי לקובלנה* סכום שלא יעלה מל 500 לידות בתורת פיצוי על הנזק או הסבל

 שנגרם לו.׳׳

 הוטל ספק אם בית המשפט יכול לפי סמכותו זו, לחייב אתי הנאשם בפיצוי."עד סך
 500 ל״י בכלל או בשל כל עבירה ועבירה שעליה הורשע במשפטו. ההוראה המוצעת באה

 להבהיר את הענין לפי הגירסה האחרונה.

 ל ם ע י ף 12 :
 סעיף 37 לחוק העיקרי קובע:

 ״37. זיכה בית המשפט את הנאשם לאחר שראה כי התלונה שגרמה למשפט-הוגשה בקלות ראש
 או לשם קיגטור או ללא יסוד, דשאי'הוא להטיל על. המתלונן תשלוס הוצאות הגנהו של הנאשם

 והוצאות התביעה הכללית, כפי שיקבע בית המשפט.׳׳

 בנוסח זה לא נאמר דבר, אם בית המשפט, בבואו להטיל הוצאות על המתלונן, חייב
 לאפשר תחילה למתלונן לטעון את טענותיו. בבג״צ 17/57 (פסקי דין י״א׳ עמ׳ 1084) החליט
 בית המשפט העליון, כי ׳•׳אמנם הסעיף 37 הב״ל אינו קובע כל הוראות בענין, אך יהא זה
 נוגד את עיקרי הצדק היסודיים ביותר, אם יוטל על אדם לשלם סכום כסף, בין אם הוא
 ענשי לפי מהותו וכין אם הוא חוב אזרחי, בלי לשמוע את יאשר יש בפיו להגנתו״, והורה
 לבית המשפט לפסוק שבית בענין לאחר שישמע את המתלונן, מוצע לקבוע הוראה זו

 במפורש בחוק גופו.
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 סעיף זה של החוק המוצע בא גם להקנות למתלונן שהוטלו עליו הוצאות לפי־ סעיף 37
 הנ״ל זכות ערעור על החלטה זו. בית המשפט העליון פסק בכג״צ 17/57 האמור כי לפי
 נוסח החוק הקיים אין זכות ערעור למתלונן שהוטלעליו תשלים הוצאות, וההוראה המוןיעת
 באה לתקן את הדבר. כמו כן היא באה להבהיר את^דרכי גבייתם של הוצאות אלו - לא
 יהיה דינם כדין קנס ולא ייגבו בדרך האמורה בסעיף 21 לחוק העיקרי׳ אלא דינם כדין חוב

 אזרחי וייגבו על ידי הזכאי להם בדרך ההוצאה לפועל.

ף 13: י ע ס  ל
 א. סעיף 3 לפקודת העמדת עבריינים במבחן׳ 1944׳ נותן לבתי המשפט סמכות להעמיד

 עבריינים במבחן במקום להטיל עליהם עונש. וזה לשונו:

 •3. (1) מקום שנאשם אדם בעבירה במשפט תכוף׳ דבית־המשפט חושב. כי האשמה הוכחו!/
 אלא שהוא סבור כי — בהתחשב עם המסיבות׳ לרבות אופיו׳ שברו׳ גילו׳ חוג ביתו׳ בריאותו
 או מצבו השכלי של העבריין׳ טיב העבירה ומסיבות מקילות כל־שהן׳ שבהן בוצעה העבירה —

 מן הראוי לשחרר את העבריין ולהעמידו במבחן׳ דשאי בית המשפט —

 (א) לחייב את העבריין בדין ולתת צו-מבחן׳ או
 (ב) לחת צו־מבחן בלי לגשת לחיובו בדין;

 בתנאי כי — לפני שיתן צו־מבחן — יבאר בית המשפט לעבריין בשפה רגילה את נפקות הצו׳
 וכי »ם לא ימלא אחריו מבחינה כל־שהיא או יעבור עבירה אחרת׳ יהיה צפוי להיות נידון או
 יתחייב בדין ולהיות נידון על העבירה הראשונה; ובית־חמשפט לא יתן צו־מבחן׳ אלא־אם־כן

 יביע העבריין את רצונו למלא אחד הוראות הצו.

 (2) מקום שנתחייב אדם בדין בשפיטה על גד כתכ־אישום על עבירה שענשה מאסר או
 קנס, ובית המשפט סבור כי — בהחחשב עם המסיבות׳ לרבות אופיו׳ עברו׳ גילו׳ חוג ביתו׳ תנאי
 בריאותו או מצבו השכלי של העבריין׳ טיב העבירה ומסיבות מקילות כל־שהן שבהן בוצעה
 העבירה — מן הראוי לשחרר את העבריין ולהעמידו במבחן׳ רשאי בית־המשפט — במקום להטיל

 עליו עונש לתת צו־מבחן׳

 בתנאי כי — לפני שיתן צו־מבחן — יבאר בית המשפט לעבריין בשפה רגילה את נפקות
 הצו׳ וכי אם לא ימלא אחריו מבחינה כל־שהיא או יעבור עבירה אחרת׳ יהיה צפוי להיות נידון
 או לדתתייב בדין ולהיות נידון על העבירה הראשונה; וביח־המשפט לא יחן צו־מבחן׳ אלא־אם־־

 כן יביע העבריין את רצונו למלא אחר הוראות הצו.

 (3) לא יחן בית המשפט צו מבחן אלא לאחר קבלת חוות דעת פקיד מבחן.״

 סעיף זה מבחין׳ איפוא׳ בין שפיטה שלא לפי כתב אישום׳ היינו׳ בדרך כלל בבית
 משפט שלומ (סעיף 3 (1)) לבין שפיטה בבית משפט מחוזי לפי כתב אישום (סעיף 3 (2)).
 במקרה הראשון ניתן להעמידו למבחן אף בלי לגשת לחייבו בדין. במקרה האחרון אין
 להעמיד את הנאשם במבחן אלא משהורשע בדין. וההעמדה במבחן באה רק במקום ענישתו.

 כידוע׳ שופטים לפי כתב אישום כל נאשם בפשע׳ ולפי הנהוג בבתי המשפט המחוזיים
 גם בעוונות המצורפים בכתב אישום אחד לפשעים. מסתבר שאין הצדקה• לקיים גמישות
 יתרה לגבי שפיטה לפני בתי משפט השלום, ולתת לבית המשפט שיקול דעת להעמיד את
 הנאשם במבחן גפ ללא הרשעתו תחילה׳ ולא לתת אפשרות זו לנאשם הנשפט בבית המשפט
 המחוזי. התיקון המוצע בא להשוות בענין זה נאשמים בכל בית משפט ללא הבחנה בצודה
 הפורמלית של אישומו, על ידי מחיקת הגבלת תחולתו של סעיף קטן(1) לסעיף 3
 לשפיטה במשפט תכוף (כלומד, בהקשר זה, שלא לפי כתב אישום) ומחיקת סעיף קטן(2)

 לסעיף 3 המתייחס לשפיטה לפי כתב אישום.

 אולם סייג אחד נקבע לדבר: אם עקב הרשעה בעבירה שהנאשם הועמד לדין עליה
 ניתן יהיה לצוות על הפעלתו של עונש מאסר על תנאי, לא יתן בית המשפט צו מבחן ללא

 הרשעה.

 הצעות חוק 522, ס׳ בסיח תשכ׳<ב, 11.6,1963



ף 14: י ע ס  ל
 סעיף 5 לחוק לתיקון דיני העונשין(דרכי ענישה), תשי״ד-1954, מורה כי —

 ״עבירה שנקבע לה קנם קצוב בחוק שהיה קיים בארץ ישראל ערב הקמת המדינה וההוראה בדבר
 הקנס עודנה בת־תוקף׳ רשאי בית המשפט לקנוס בסכום שהוא פי חמישה עשר מן הקצוב, ובלבד

 שלא יעלה על ידי כך על 5000 לירות״.

 המסקנה הנובעת מסעיף זה היא, בין היתר, שכל מקום שהחוק קוכע קנס מקסימלי
 של חמש לירות על עבירה מסוג ״חטא״, ניחן להגדיל קנס זה פי חמישה עשר, היינו עד

 שבעים וחמש לירות.
ת שנקבע בהם קנם אלא גם ו ר י כ  התעורר םפק, אם סעיף 5 הנ״ל חל לא רק על ע
ת סוגי העברות׳ היינו הגדרת ״חטא״ שבסעיף 5 לפקודת החוק הפלילי 1936, ר ד ג  על־ ה

 אשר זו לשונה:
 ״״חטא״ פירושו כל עבירה שנענשים עליה בעונש מאסר של לא יותר משבוע ימים, או, אם

 נקנסים עליה בקנס בלבד, בקנס שלא יעלה על חמש לירות.״

 הוא הדין בהגדרת ״חטא״ שבסעיף 1 לפקודת הפרשנות:
— עבירה שדינח מאסר פד שבוע ימיפ׳ ואם דיבה קנס בלבד — קבס עד חמש לירות.״ א ט ח  ״

 אם תתקבל הדעה שסעיף 5 לתיקון דיני העונשין הנ״ל חל רק על עבירות שנקבע בהן
 קנס אך לא על ההגדרה - וכך הדעת נותנת כי בסעיף 5 הנ״ל מדובר על ״עבירה שנקבע
 לה קבס״ - תהא המסקנה שכל אותן העכירות אשר ענשן הוא רק קנם עד חמש לירות,
 היינו, כיום שבעים וחמש לירות, שוב איבן כלולות בסוג העבירה הבמוך של ״חטא״ אלא
 בסוג ״עוון״ החמור ממנו, מסקנה שמביאה עמה תוצאות לא רצויות בדירוג סולם העבירות
 והעונשין ומסקנות משפטיות הנובעות מדירוג זה (כגון לענין התיישנותה של העבירה).
 ־החוק המוצע בא לתקן את ההגדרות האמורות של ״חטא״ כדי למלא אחר כוונתו המקורית

 של המחוקק, שלא לשנות על ידי הגדלת הקנס הכספי את סיווג העבירות.

 הצעות.חוק 522, ט׳ בםיוז תשכ״ב, 11.6.1962



 המחיר 28 אגורות הודפס זי׳׳י המדפיס הממשלתי׳ ירושלים


