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ו -

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה :

 חוק החנינה׳ תשכ״ז-1967

ו באייר תשכ״ז (5 ביוני 1967) עבר עבירה פלילית וכיום י כ״  שחרור ופטור 1. (א) אדם, שלפנ

ו בשל אותה עבירה, ישוחרר מבית הסוהר, י תחילת חוק זה הוא נושא עונש מאסר שהוטל עלי ם א ש מ נ י ע  מ

ו עונש מאסר כאמור וביום תחילת חוק זה טרם התחיל לשאת בו - לא ישא בו.  ואם הוטל עלי

נש מאסר״ - לרבות מאסר בשל אי־תשלום קנס ומאסר ף זה, ״עו ן סעי י  (ב) לענ
. , בין שהופעלו ויבין שטרם הופעלו אי  על־תנ

ף זה לא תחול על עונש מאסר שהוטל בשל אחת מאלה:  (ג) חנינה לפי סעי

 (1) עבירה שעונשה, ביום תחילת חוק זה, מאסר עולם או מאסר עשר שנים
 או יותר;

 (2) עבירה לפי החוק בדבר מניעתו• וענישתו של הפשע השמדת עם, תש״י—
ן בנאצים ובעוזריהם, תש״י-1950 2; ת די י  1950!, או לפי החוק לעשי

ן המדינה, יחסי חוץ וסודות (בטחו ן נשי ני העו  (3) עבירה לפי החוק לתיקון די
 רשמיים), תשי״ז-1957 3, לפי חוק מניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי״ד—
 1954*, לפי סעיף 35 (ב) לחוק שירות בטחון, תשי״ט—1959 ננוסח משולב] 5,
 לפי תקנה 80 לתקנות שעת חירום (חוקת השיפוט, תש״ח), תש״ח—1948 יי; או

, תשט״ו-1955 ל;  לפי סעיפים 94 או 102 רישה לחוק השיפוט הצבאי

די אדם , 1936 8, שנעברה על י ג לפקודת החוק הפלילי  (4) עבירה לפי פרק ל״
ב לאותה ט או ל״  שכבר הורשע בשל עבירה לפי אותו פרק או לפי פרקים כ״

 פקודה?

, תשכ״ב—1962 9. ת) ו נ תז רו י עב ) ן שי נ ו ני הע  (5) עבירה לפי החוק לתיקון די

) ובשל עבירה אחרת ג ) ף־קטן  (ד) עונש מאסר שהוטל בשל עבירה מן המנויות בסעי
ן עונש שהוטל בשל העבירה הראשונה בלבד. ף זה כדי ן סעי י נו לענ  כאחד, די

5 ביוני 1967) עבר עבירה פלילית - זולת עבירה ) ז ״ כ ש ו באייר ת  2. אדם׳ שלפני כ״
ו בשל אותה עבירה קנם פחות מ־10,000 לירות  מן המנויות בסעיף 1 (ג) - והוטל עלי
 וביום תחילת חוק זה טרם שילם את הקנס, כולו או מקצתו, פטור מלשלם מה שטרם שילם.

 פטור מקנס

 1 ם״וז תש״י, ענל׳ 137.

 2 ס״ח תש״י, עמ׳ 281.
 3 ם״ח תשי״ז, עמ׳ 172 .
 4 ם״ח תשי״ד, עמ׳ 160.
 5 ם״ח תשי״ט, עמ׳ 286.

 ג ע״ר תש׳׳ח, תום׳ ב׳ מס׳ 20, עמ׳ 105.
 7 ס״זז תשט״ו, עמי 171.

 8 ע״ר 1936, תום׳ 1 מם׳ 652, עמ׳ 263.
 9 ס״ח תשכ״ב, עמ׳ 78.
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ת עבירה הפסקת הליכים ל ו ז - ת י ל י ל י כ׳יו׳ באייר תשכי׳ז(5 ביוני 1967) עבר עבירה פ  3. (א) אדם׳ שלפנ
 מן המנויות בסעיף 001 - וביום תחילת חוק זה טרם נגזר דינו בשל אותה עבירה,

לי בשל אותה עבירה, ואם ננקט הליך כזה - יופסק. ינקט נגדו כל הליך פלי  לא י

 (ב) אדם שביום תחילת חוק זה תלוי ועומד נגדו בבית משפט אישום בשל עבירה
י אותו יום בשל עבירה כזאת וביום תחילת חוק זה , או שהורשע לפנ (א)  כאמור בסעיף קטן
י ועומד אותו יום  היה רשאי לערער או להגיש בקשה לערער על פסק הדין, או שתלו
ר שהגיש על פסק הדין, רשאי לוותר על החנינה לפי חוק זה על יךי הודעה בכתב  ערעו

 שיגיש לבית המשפט תוך ארבעה עשר יום מיום תחילת חוק זה,

״א לפקודת מם הכנסה >», אלא עבירות מס הכנסה א יחולו על עבירות לפי חלק י ל  4. הוראות סעיף 3 .
 במקרים אלה:

 (1) אדם לא הצהיר על הכנסתו או שהצהרתו לא היתה מלאה, נכונה
 ומדוייקת׳ אולם. מסר לפקיד השומה הצהרה על ההכנסה, ההון, הנכסים
ו ופרטים אחרים, הכל ו שכלכלתם עלי  וההתחייבויות שלו, של אשתו ושל ילדי
ן זה בתקנות שר האוצר, ועשה זאת תוך שלושה חדשים י  כפי שנקבע לענ

 מתחילת אותן תקנות;
 (2) אדם עבר עבירה אחרת לפי החלק האמור, אולם׳ תוך שלושה חדשים

יתו מהווה את העבירה.  מיום תחילת חוק זה, עשה את המעשה אשר אי־עשי

ן, זולת אם שמירת דינים ן בחוק זה כדי לגרוע מכל תוצאה של עבירה, הרשעה או גזר די  5. (א) אי
 נאמר הדבר במפורש בחוק זה, ואין בו כדי לגרוע מכל אחריות משמעתית או אזרחית.

ף 1 בשחרור ו הוטל הקנס זוכה מכוח סעי ו והאדם שעלי  (ב) קנס שסעיף 2 אינו חל עלי
, יהא נתון לגביה.  או בפטור ממאסר בשל אי־תשלומו

ף 1 ו הוטל הקנס זוכה מכוח סעי י ו והאדם שעל  (ג) קנם שסעיף 2 אינו חל עלי
ן , יוקטן לפי היחס שבין תקופת המאסר שכבר נשא לבי  בשחרור ממאסר בשל אי־תשלומו

 תקופת המאסר כולה.

 10 דיני מדינת ישראל, נוסח הדש 6, ע«׳ 120.
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 ו

י 12 אגורות הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירישלים  המחי




