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I 

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם חבר הכנסת:

 חוק שירות המדינה (משמעת)(תיקון מס׳ 2), תשל״א-1970

 והליך פלילי

יף»» *1. אחרי סעיף 61 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ״ג-1963!, יבואן ע ת ס פ ס י  ה

 ״הליך משמעתי 61א. (א) הוגשה קובלנה על אדם לפי סעיף 32, ויש בדעת המדינה

 להגיש בשל אותו מעשה או מחדל גם כתב אישום לבית המשפט על עבירה
 פלילית, יעוכבו, על אף האמור בסעיף 61, ההליכים לפי חוק זה עד גמר
 ההליכים בפלילים, והוא הדין אם הוגשה הקובלנה לאחר הגשת כתב

 האישום כאמור.

 (ב) נגמרו ההליכים בפלילים, ימשיכו בהליכים משמעתיים לפי
 חוק זה.

 (ג) סעיף קטן(א) לא יחול אם נתקיימה אחת מאלה:

 (1) האדם שעליו הוגשה קובלנה הסכים להישפט תחילה
 בבית דין למשמעת;

 (2) היועץ המשפטי לממשלה נוכח כי נסיבות המקרה
 מחייבות להקדים הליכים לפי חוק זה להליכים בפלילים

 והודיע על כך לנציב השירות.

 (ד) שום דבר בסעיף זה לא יגרע מסמכויות ההשעיה לפי הפרק
 הרביעי.7

ר ב ס י ה ר ב  ד

 אולם לפעמים, גגלל התנאים המיוחדים של *ענין
 מסויים, אין ברירה בידי התביעה הכללית אלא .לנהוג
 לפי סדר הפוך, היינו - להקדים את הדיון המשמעתי
 לדיון הפלילי. מאחר שבדרך זו תיתכן פגיעה חמורה
 בזכות העובד, מן הדין הוא שכל מקרה ומקרה ייבדק
ידי היועץ המשפטי לממשלה, והוא יתיר  אישית על־
 הקדמת הדיון המשמעתי רק אם נוכח כי נסיבות המקרה
 מחייבות זאת. כל גישה אחרת תהווה פגיעה חמורה בזכותו

 של העובד.

 החוק המוצע בא איפוא להבטיח את הכלל, כי בכל מקרה
 שהוגשה תביעה פלילית, בנוסף לתלונה המשמעתית,
 ייפסק הדיון המשמעתי ולא יתחדש עד לגמר ההליכים
 הפליליים, זולת אם נוכח היועץ המשפטי לממשלה, כי
 נסיבות המקרה המסויים מחייבות להקדים את ההליכים
 המשמעתיים, או אם הנאשם הסכים להישפט תחילה בבית

 דין למשמעת.

י  חבר הכנסת ר׳ ארז

 לפי סעיף 61 לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ״ג־-
 1963, אין אחריותו המשמעתית של עובד המדינה גורעת
 מאחריותו הפלילית בשל אותו מעשה או מחדל, ומותר

 לנקוט נגדו בשני ההליכים גם יחד.

 ואמנם יש מקרים שבהם עובר עובד המדינה עבירה
 שהיא גם מעשה פלילי וגס עבירת משמעת, ומן הדין הוא
 להביאו הן לפני ערכאות המשפט והן לפני בית דין למש
 מעת (כגון מעילה, שהיא כמובן גם פגיעה במשמעת).
 במקרה כזה דוחים בדרך כלל את ההליכים המשמעתיים
 עד לגמר ההליכים הפליליים, ורק לאחר ההרשעה בדין
 הפלילי מחדש בית דין למשמעת את דיוניו ומחליט על
 האמצעים המשמעתיים שלו. בדרך זו נשמרת זכותו של
 העובד לשתיקה בדיון הפלילי. זכות זו אינה מוכרת בדיון
 משמעתי, שבו חייב העובד, אם הוא כופר בגירסת התבי
 עה, למסור את גירסתו שלו. מכאן, שאם התקיים הדיון
 המשמעתי לפני הדיון הפלילי, יכולה התביעה להגיש
 אימרותיו של הנאשם שנמסרו בבית־הדין המשמעתי,

 אפילו בחד הנאשם לשתוק בפגי בית המשפט.

 1 ס״ח תשכ״ג, עמ׳ 50, עמ׳
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 הודפס ע״י המדפים הממשלתי, ירושלים
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 המחיר 6 אגורה*




