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 מתפרסמות בזה מטעם הממשלה הצעות חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי והצעה לתיקון

 חוק הסעד (טיפול במפ;רים):

 מבוא

 בהצעת החוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס׳ 38), תשל״ד-4ד19, מוצע לקבוע
 סייג לאחריותו של מפגר בפלילים — על דרך הסייג שנקבע לאחריותו של חולה נפש.
 אולם, בדומה לחולה נפש, יש גם מפגרים שלא ניתן לקבוע אחריותם הפלילית משום שאין
 הם מסוגלים לעמוד בדין מחמת פיגורם. יתירה מזו - המחוקק עדיין לא נתן בידי הרשות
 השופטת והרשות המבצעת את הכלים המתאימים להביא תקנה למפגר שנמצא שאינו מסוגל

 לעמוד בדין או שנמצא בלתי אחראי בפלילים.

 בע״פ 237/67 (פד״י, כרך כ״ב 1, עמ׳ 182, בעמ׳ 193) אמר בית המשפט העליון
 מפי כבוד השופט קיסטר: ״מן הראוי כי המחוקק יקבע הוראה לגבי האפשרות של אשפוז
 או מעצר גם לנאשמים כאלה, אשר בית המשפט לא יוכל לדונם או לא יוכל להרשיעם

 מחמת מצבם השכלי, והם עלולים לסכן עצמם או זולתם אם לא יימצאו במוסד סגור״.

 לאחרונה גזר בית המשפט המחוזי בתל־אביב, בת״פ 742/71, מאסר ששה חדשים
 על נאשם־מפגר, לאחר שקבע כי מדובר בנאשם שגילו השכלי הוא של בן 9-8 שנים.
 בפסק דינו העיר בית המשפט, שאין הסדר חוקי לשלוח נאשם כזה למוסד סגור לטיפול בו,

 במקום לשלחו למאסר.

 הצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון מס׳ 2) באה לקבוע את דרכי הענישה
 והטיפול במפגר, והיא משלימה את הצעת התיקון לסעיף 14 לפקודת החוק הפלילי, 1936,
 הדן באחריות פלילית של מפגר. לפי המוצע יוסמך בית המשפט לצוות על האמצעים שיש
 לנקוט בהם לפי המלצת ועדת האיבחון, ולהורות על בדיקות שעל־פיהן יוכל לקבוע אם

 אכן מדובר במפגר.
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 חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי(מס׳ 38), תשל״ד-1974

 1, בסעיף 14 לפקודת החוק הפלילי, 1936 ! - תיקון םעיף 14

 (1) אחרי ״בצלילות דעתו״ יבוא ״או מחמת ליקוי בכשרו השכלי״;

 (2) במקום ״אם אין המחלה הזאת מולידה״ יבוא ״או שיש ליקוי בבשרו
 השכלי, אם אין המחלה או הליקוי מולידים״.

 הסבר

 לעצמם למלא את אשר המחוקק החסיר, בדרך
 הפרשנות השיפוטית.״

 ארצות רבות אימצו בחקיקתן את הדעה, שמפגר
 בדרגה גבוהה אינו אחראי אחריות פלילית, אם אינו
 מסוגל להבין את מהות מעשהו או מחדלו או לדעת שה

 דבר אסור. החוק המוצע בא לקיים דעה זו בישראל.

 ההליכים לעבץ מפנר שנמצא לא בר-עוגשין או
 לא מסוגל לעמוד לדץ, ודרכי הטיפול בו, מפורטים
 .בהצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקוץ מס׳ 2),

 תשל״ד-974!.

 וזה נוסח הסעיף שהחוק המוצע בא לתקנו:

 ״טרוף דעת
 14. לא. ישא אדם באחריות בשל מעשה או מחדל אם
 בשעת עשותו את המעשה או המחדל היה בלתי מוכשר
 להבין את אשר עשה, או לדעת שאסור היה לו. לעשות
 את המעשה או לחדול את המחדל מחמת מחלה שפגעה
 בצלילות דעתו. אך יתכן שיהא אדם אחראי אחריות
 פלילית בשל מעשה או מחדל נם אם נפגעה צלילות דעתו
 על ידי מחלה, אם אין המחלה הזאת מולידה באמת
 כרוחו אחת התוצאות המכריח לעיל ביחס לאותו המעשה

 או המחדל.׳׳

* ו ב  ד

 על פי החוק הקיים, פיגור שכלי אינו הגנה מפני אח
 ריות פלילית ואף אינו עילה לקבוע שנאשם אינו מסוגל
 לעמוד בדין. ההגנה והקביעה האמורים יוחדו לחולי

 נפש בלבד.

 בע״פ 388/72 (פד״י,;כרך ט׳׳ז, עמ׳ 2710, בעמ׳
 2717) אמר בית המשפט העליון מפי כבי השופט ח. כהן,
 לענין החוק לטיפול בחולי נפש, תשט״ו-1955, דברים

 אלה:
-הוראות סעיף 6(א) לחוק הוגבלו על ידי המחוקק
 לחולי־״נפש בלבד, בו בזמן שיש ואין־אדם מסוגל לע
 מוד בדין מחמת מחלה אחרת שאינה מחלח-נפש,
 או מחמת ליקוי שכלי, או מחמת שהוא חרש. אילו
 רצה המחוקק לכלול עילות אלו וכיוצא באלה לחוסר
 הסנולה לעמוד בדין, היה יכול וצריך לומר זאת.-
 ומה נם שחזקה על המחוקק שידע על אודות המקרים
 שקרו, והמתוארים בספרים ובפסקי־דין, שהרשים
 נמצאו בלתי־מסוגלים לעמוד בדיגם, אף כי לא סבלו
 ממחלת־נפש. אם החוק לקוי בחסר, באשר אינובותן
 בידי בית המשפט מכשיר יעיל די הצורך למגוע
 שיפוטם הפלילי של נאשמים שאינם מסוגלים לעמוד
 בדין אף על סי שאינם סובלים ממחלת־נפש - כי
 אז על המחוקק למלא את החסר ולתקן את אשר
 טעון תיקץ והשלמה; ואץ בתי־המשפט נוטלים שררה
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 חוק הםעד(טיפול במפגרים)(תיקון מם׳ 2), תשל״ד-1974

 היקין סעיף 1 1, בסעיף 1 לחוק הסעד (טיפול במפגרים), תשכ״ט-1969 ! (להלן - ההדק העיקרי) -

 (1) בהגדרת ״בית משפט״, בסופו יבוא ״ולעבין באשם לפי סעיפים 19א
 עד 19ח - בית המשפט המוסמך לדון בעבירה שבה נאשם״;

 (2) אחרי הגדרת ״מעון״ יבוא:

 ״״מעון בעולי׳ - מקום המשמש למגורים או למשמורת של מפגרים
 מחוץ למשפחתם וחופש המוחזקים בו מוגבל ושר הסעד הכריז שהוא

 מעון נעול לעבין חוק זה:״.

 החלפה סעיף 14 2, במקום סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:

 ״ערעור 14. החלטה של בית המשפט לפי חוק זה, למעט לפי סעיפים 19א עד
 19ד, ניתנת לערעור לפני בית משפט מחוזי; בערעור על החלטה לפי

 סעיפים 11 או 12 ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד.״

 החלפת סעיף 19 3. במקום סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:

 ״אי־תחולת 19. הוראות חוק זה לא יחולו על מפגר הנמצא במעצר או במאסר חוקי,
ד אלא כפי שנקבע בסעיפים 19א עד 19ח.״ י צ ל ע  החיק מ

 הוספת סעיפים 4. אחרי סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:
 19א עד 19ח ל י . ,

 ״טיפול בנאשם 19א. הועמד אדם לדין פלילי, ובית המשפט סבור, אם על פי ראיות
י שהובאו לפניו מטעם אחד מבעלי הדין ואם על פי ראיות שהובאו לפניו ל כ ש  ליקיי ב

 ביזמתו שלו, כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין מחמת ליקוי בבשרו
 השכלי, או שמצא בית המשפט כי הנאשם עשה את מעשה העבירה שהואשם

י הסבד ד ג  ד

 מחוזי כערכאה ראשונה, יש להבהיר שהערעור־ לפני
 בית משפט מחוזי הוא רק לענץ הסעיפים שהערכאה

 הראשונה לדון לפיהם הוא בית משפט השלום.

 3 החוק מקנה לפקיד הסעד סמכויות ברחבות

 המאפשרות לו לטפל כראוי בעניניו של
 מפגר אף במקום שמפגר נאשם בעבירה פלילית, או
 נידון עליה, והוא נמצא במעצר. מן הדין הוא להגביל
 סמכויות אלה. הצעת החוק באה לשמור על המצב החוקי

 הקיים.

ף19א; סעיף זה מדבר בנאשם- סעיף 4  סעי
 מפגר שהובא •לדין ובית המשפט נוכח שאינו
 מסוגל לעמוד בדין. במקרה זה רשאי הוא לא לשפטו
 אלא לצוות על דרך טיפול בו כהסדר המצוי בחוק
 לטיפול בחולי נפש, תשט״ו-1955. וכדרך אותו הסדר

 _ בסעיף 1 לחוק העיקרי מוגדר ׳׳בית משפט״
 ״ כבית משפט שלום. הואיל והתיקון המוצע
 דן בנאשם־מפגר שייתכן שיובא לפני בית משפט מחוזי
 או אף לפני בית המשפט העליון, יש לפרש זאת בהגדרה.

 ההגדרה של ״מעון נעול׳׳ דומה להגדרה שנקבעה
 בחוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול), תשל״א-

.1971 

 סעיף 2 סעיף 14 לחוק העיקרי אומר:
ר  ״ערעו

 14. החלטה של בית משפט לפי חוק זה ניתנת לערעור
 לפני בית משפט מחוזי; בערעור על החלטה לפי סעיפים

 11 או 12 ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד.״
 מאחר שלפי המוצע נוספים לחוק סעיפים הדנים,
 כאמור, במפגר נאשם העלול להיות נדון בבית משפט

 1 ס״ה תשכיט, עמי 132; תשל״א, עמי 178.
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 בו, אבל החליט, על סמך ראיות כאמור, שמחמת ליקוי בכשרו השכלי
 של הנאשם בשעת מעשה אץ הוא בר־עונשין, יצווה בית המשפט כי
 הנאשם יובא לפני ועדת האבחון על מנת שתחליט על דרכי הטיפול בו,

 ויחולו הוראות חוק זה בשינויים המחוייבים.

 טיפול במפגר 19ב. הורשע נאשם ובית המשפט מצא, אם על פי ראיות שהובאו לפניו
ע מטעם אחד מבעלי הדין ואם על פי ראיות שהובאו לפניו מיזמתו שלו, ש ר ו ה  ש

 כי יש ליקוי בכשרו השכלי של הנאשם, רשאי הוא, במקום לגזור את דינו
 של הנאשם, לצוות כי הנאשם יובא בפני ועדת האבחון על מנת שתחליט.
 על דרכי הטיפול בר; החליט בית המשפט כאמור, יחולו הוראות חוק זה

 בשינויים המחויבים.

 מעצר מפגר 19ג. בית משפט או שופט שציווה על מעצרו של אדם ושוכנע כי העצור
 הוא מפגר, יורה שהעצור יוחזק במעצר נפרד ככל האפשר או במעון נעול,
 זולת אם סבר שטובת העצור אינה דורשת שיוחזק במעצר נפרד או במעון

 נעול; אולם לא יועבר עצור למעון נעול אלא לאחר גמר החקירה.

 הוראת־ בדיקמ 19ד. כדי לאפשר לבית המשפט להכריע אם יש מקום ליתן צו לפי
 סעיפים 19א עד 19ג, רשאי הוא לצוות, לפי בקשת בעל דין או מיזמתו
 שלו, שהנאשם או החשוד יובא.לפני ועדת האבחון כדי שתתן חוות דעתה

 על מצבו של החשוד או של הנאשם.

 משמור״ 19ה. עצור שניתן עליו צו לפי סעיפים 19ג או 19ד יראוהו, בעת שהוא
 מוחזק במעדן או במעון נעול או בעת שהוא נתון בבדיקה, כנמצא במש־
 מורת כדין, ויחרלר עליד הדראות סעיפים 18 ו־19 לפקרדת בתי הסוהר

 ננוסח חדש], תשל״ב-2ד219, בשינויים המחוייבים.

ר ג  דבר* הס

 לבית המשפט להורות שמפגר עצור או נאשם יובא לפני
 ועדת אבחון לשם בדיקה או לקביעת דרכי טיפול, כדי
 שיוכל לשקול את דרך הטיפול בו או להיווכח אם הנאשם
 אכן מפגר הוא. סמכות זו מקבילה לסמכות המוצעת
 בהצעת חוק לטיפול בחולי גפש(תיקון מסי 2), תשל״ב-
 1972 (ה״ח 1017, תשל׳׳ב, עמי 436), גם לענין בדיקתם

 של חולי נפש.

 סעיף 9 1 ה : החזקת עצור במעצר במעון נעול, או
 כשהוא נמצא במעון למפגרים לשם בדיקה, תיחשב כמש־
 מורת לכל דבר וענין, ודין הנמלט ממשמורת כזו כדין
 הנמלט ממעצר. עובדי המעון חייבים להשתמש בכל
 דרכי הזהירות למנוע בריחתו של עצור מפגר מהמעון
 (סעיף 18 לפקודת בתי הסוהר), אף לנקוט אמצעים
 מיוחדים לבטחונו כנץ שומרים שישהו עמו דרך קבע

 (סעיף 19 לפקודת בתי הסוהר).

 מוצע גפ שאם מצא בית המשפט שהמפנר אמנם ביצע
 את העבירה, אך אין הוא בר־עונשין מחמת פיגורו -

 רשאי הוא להורות על דרכי הטיפול בו.
 סעיף 39ב: בפיגור שכלי קיימות דרגות שונות.
 יש מפגר שאינו מסוגל לעמוד בדין משום שאינו מבין את
 מהות מעשהו, ויש המבין את מהות מעשיו ולכן מסוגל
 לעמוד בדין ואף להימצא אחראי למעשיו, אולם הוא
 זקוק לטיפול ולא לעונש. לכן מוצע להסמיך את בית
 המשפט לקבוע שהנאשם יקבל טיפול - באמצעות ועדת

 האבחון - במקום שיוטל עליו עונש.

 סעיף 9 1 ג: מטרת סעיף זה היא למנוע שעצור
 מפגר ישהה במעצר יחד עם עצורים אחרים. הנסיון
 מלמד, כי עצורים מפגרים המוחזקים במעצר עם עצורים

 אחרים חשופים להתעללות בידי האחרים.

 סעיף 19 ד : הוראת סעיף זה באה כדי לאפשר

 2 דיני מדיבת ישראל, מס׳ 21, עמי 459.
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ע 19ו. בהליכים בפני ועדת אבחון לפי סעיפים 19א ו־19ב רשאי תובע,  יציג תוב
 ־־־־ כמשמעותו־בםעיף־10 אזמךםדר הדין הפלילי; תשכ״ה-1965 «,"להשמיע"
 דבריו בפני הועדה לפי סעיף 7 ורשאי הוא לעדור על החלטתה לפי

 סעיף 8.

 ערעור 19ז. צו בית משפט לפי סעיפים 19א, 19ב או 19ד דינו לענין ערעור
 כדין הרשעה.

ו 19ה. (א) צו בית המשפט להביא נאשם שאינו עצור לפני ועדת אבחון, צ  ביצוע ה
 יוצא לפועל בידי פקיד סעד, אם לא הורה בית המשפט הוראה אחרת.

 (ב) צו בית המשפט לגבי עצור ישמש אסמכתה למשטרה למסור
 את הנאשם לשם ביצוע הצו.״

ר ג י הס  דבד

 צע גם על ענינים המופנים לועדת האבחון מטעם בית
 המשפט והגוגעימ לתחום הפלילי ולעבריינות, נראה
 שיש להקנות מעמד גם לתובע, כדי שיוכל להציג עמדת
 המדיגה בעגין, כשם שהיה מייצגה בפני בית המשפט

 אילולא הועבר הענין לועדת האבחון.

 סעיף 9 1 ז: הוראה זו היא כדוגמת המצויה בסעיף
 6(0 לחוק לטיפול בחולי נפש, תשט״ו-1955, והיא קו
 בעת -כי את החלטת בית משפט להביא נאשם או חשוד
 בפנ־ ועדת אבחון - בין לשם קביעת דרך טיפול ובין
 למתן חוות דעת על מצבו - רואים, לצורך ערעור,

 כפסק דין מרשיע.

 סעיף 9 1 ח : ביצוע הוראות בית משפט בענץ
 טיפול במפגר או בדיקתו יהיה בידי פקיד סעד, אם
 המפגר אינו עצור. כשהמפגר עצור - יהיה ביצוע הוראות
 בית המשפט בידי המשטרה, וצו בית המשפט ישמש לה
 אסמכתה למסור את העצור ממשמורתה למשמורת מי

 שעליו ביצוע הצו.

8 לחוק העיקרי מורים ־ : סעיפים 7 ו  סעיף 19ו
 לאמור:

-7. (א) מצאה ועדת אבחון כי אדם שענינו הובא בפניה
 הוא מפגר, תחליט, לאחר שנתנה למפגר ולאחראי עליו
 הזדמנות גאותה להשמיע אח דבריהם, על דרכי הטיפול

 במפגר.

 (ב) בקביעת דרכי הטיפול תתחשב ועדת האבחון
 בדחו של המפגר ובכל משאלה סבירה שלו ושל האחראי
 עליו ותתן את דעתה למידה שבה המפגר עלול לסכן

 אח עצמו או את הזולת.

 (ג) ועדת אבחון תמסור למפגר ולאחראי עליו
 הודעה בכתב בדבר החלטתה ובדבר זכותם לערור

 עליה כאמור בסעיף 8.
 8. תוך 45 ימים מיום מסירת ההודעה כאמור בסעיף
 7(ג), רשאי המפגר או האחראי עליו לערור על החלטת

 ועדת האבחון לפני ועדת ערר.־•
 כיץ שסמכויות ועדת האבחון הורחבו לפי החוק המו־

 3 ב״וז חשכ״ה, עמ׳ 161.
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 מתפרסמת בזה מטעם הממשלה הצעת לתיקו! חוק סדר הדין הפלילי

 מבוא

 החוק המוצע הוא - בשינויים אחדים ~ פרי המלצות הועדה לסדר הדין הפלילי
 בראשותו של שופט.בית המשפט העליון משה לנדדי, שבבדיקה חוזרת של הוראות החוק
 גילתה במה הסדרים, שיותר משהם צורך ההליך הפלילי הם שאריות של מסורת שיצאו

 עליה עוררין.

 מטרת ההצעה היא לייעל את דרבי המשפט, לקבוע מסגרת ברורה לדיוניו ולאפשר
 לשופט לדעת במוקדם ככל האפשר את מגמת ־הטיעון ואת הדברים שבמחלוקת. ואלה

 עיקרי ההצעה:

 1. בשלב שלאחר הקראת כתב האישום יתבקש הנאשם להשיב עליו - שלא בשבועה -
 ולפרש באותו מעמד כל טענת הגנה אפשרית שהוא עומד לטעון לאחר מכן.

 2. השופט'רשאי לשאול שאלות הבהרה לתשובה על האישום ולעמוד בדרך זו על הש
 אלות שבמחלוקת.

 3. ניתנת לבית המשפט אפשרות רחבה מזו הקיימת היום להסיק מסקנות משתיקת הנאשם
 בגמר פרשת-התביעה, ובמקום שנדרש סיוע - לראות בה סיוע. נקבעת גם חובת

 השופט להסביר לנאשם את משמעות שתיקתו.

 4. מתבטלת זכותו של הנאשם למסור בבית המשפט הודעה שלא בשבועה - זכות
 מיושנת שאין לה בימינו הצדקה הגיונית וביטולה הומלץ אף באנגליה.

 5. הנאשם יחוייב לגלות לתביעה חוות דעת מומחים, שההגנה עומדת להגישן כראיה
 במשפט. הרעיון שביסוד חובה זו הוא כי גם ההגנה - בדומה למקובל לגבי התביעה —
 אינה רשאית לנהוג במשפט הפלילי בדרך של תכסיסים והפתעות. כיום חייבת התביעה,
 על פי החוק, לגלות בשלב שלפני המשפט את הראיות שהיא עומדת להגיש במשפט,
 ואילו ההגנה אין עליה חובה כזו. כדי לייעל ולהחיש את ההליכים הפליליים ולמנוע
 דחיות משפטים, מוצע כי הנאשם יהיה חייב לגלות לתביעה מסמכים מוגדרים כגון
 חוות דעת רפואית או מקצועית, שידיעה עליהם מראש עשויה להועיל בגיבוש

 עמדת התביעה.

 כדי למנוע עקיפת ההסדר המוצע, יחוייב הנאשם (כשם שמחוייבת התביעה על פי
 סעיף 70 (ב) לחוק) לערוך את עדותו של מומחה בכתב כדי שהתביעה תוכל לעיין במסמך.

 אין בהצעות אלה משום פגיעה בעקרון היסוד, שהנאשם הוא בחזקת זכאי, כלומר
 שהנטל לשכנע את בית המשפט באשמת הנאשם מונח עד הסוף על תביעה. אף אין ההצעה

 פוגעת בזכות השתיקה של נאשם.

 נושא נוסף שבו עוסקת ההצעה הוא שחרורו של עצור שמשפטו לא התחיל, או לא
 הסתיים, בזמן מסויים הקבוע בחוק.
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 הוק סדר הדין הפלילי(תיקון מס׳ 5), תשל״ד-1974

 החלפת סעיף 47 1, בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—11965 (להלן — החוק העיקרי), במקום סעיף 47
 יבוא:

 ״שחרור באין 47. נאשם, שלאחר הגשת כתב האישום נגדו היה נתון במעצר בשל
ט אותו כתב אישום תקופה המצטרפת כדי ששים יום ולא התחיל משפטו - פ ש  מ

 ישוחרר מן המעצר.״

4 2. במקום סעיף 48 לחוק העיקרי יבוא:  החלפת סעיף 8

 ״שחרור»ח 48. נאשם, שלאחר הגשת כתב האישום נגדו היה נתון במעצר בשל אותו
יו כתב אישום תקופה המצטרפת כדי שנה אחת ולא נגמר משפטו בערכאה ק ד ס  פ

 ראשונה במתן פסק דין - ישוחרר מן המעצר.״

ם 3, אחרי סעיף 74 לחוק העיקרי יבוא: י פ י ע ת ם פ פ י  ה

 4דא פד 74ו

: עיון כעדויות מומתים של הסניגורית  ״סימן ג׳ ן

 הגדרות 74א. בסימן זה ״חוות דעת״ ו״תעודת רופא״ - כמשמעותם בסעיף 20

 לפקודת הראיות [נוסח חדש!, תשל״א-971!2.

י הסבר  דבר

 אפשר להסיק שכעבור עוד שלושה ימים יש לשחררו
 מהמעצר אם משפטו בענין התקיפה טרם החל, שכן הוא
 במעצר ועברו ששים יום והמשפט לא החל, אם כי למע
 שה הוא יושב במעצר שלושה ימים בלבד ובשל ענץ אחר.
 ברוד שלא זו היתה כוונת המחוקק. מוצע לכן להבהיר
 מפורשות את כוונת הסעיף ולפטור את התביעה מלהזקק
 להליכים המיוחדים של בקשה להאריך מעצר על פי

 סעיף 49 לחוק באותם מקרים.

 לפי זה, סעיף 47 המוצע בא להבהיר שתנאי לשחרור
 הוא שהנאשם ישב במעצר לאחר הגשת כתב האישום
 נגדו תקופה המצטרפת לששים יום ושהמעצר היה בשל
 אותו כתב אישום ולא בשל סיבה אחרת; ובסעיף 48
 המוצע בא להבהיר שתנאי לשחרור על פיו הוא שהנאשם
 ישב לאחר הגשת כתב האישום גגדו במעצר תקופה
 המצטרפת כדי שגה אחת ושמעצרו זה היה.בשל אותו

 כתב אישום ולא בשל סיבה אחרת.

 סימן ג׳ לחוק העיקרי מעניק זכות לנאשם,
 ע י לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי

 התובע ולהעתיקו. בכך נוצר חוסר איזון בין התביעה
 לסניגוריה, שאין לו הצדקה, שהרי תקנת ההליך הפלילי

 סעיפים
 ך ן־2 וזו לשון הסעיפים שמוצע להחליפם:

ר באין משפט -שחרו
 47. נאשם הנתון במעצר ולא התחיל משפטו תוך ששים

 יום לאחד שהוגש כתב האישום, ישוחרר מהמעצר.
ן  שחרור באין פםק די

 48. נאשם הנתון במעצר ולא נגמר משפטו בערכאה
 ראשונה במתן פסק דין תוך שנה לאחר שהוגש כתב האי

 שום, ישוחרר מהמעצר.״

 סעיפים אלה, בסימן ג׳ של פרק ג׳ לחוק העיקרי,
 באים להתנות את תקופת מעצרו של עצור בזירוז הליכי
 התביעה נגדו. אולם מנוסח הסעיפים עולה שיש לשחרר
 את העצור גם אם למעשה לא ישב את מלוא התקופה
 האמורה אלא היה משוחרר קודם לכן בערובה, ובלבד
 שבתאריך הקובע היה במעצר, וכן עולה שיש לשחררו
 גם אם היה עצור באותו תאריך קובע בשל מעשה אחר,
 שאינו המעשה ששימש עילה לכתב אישום או שעליו הוא
 נידון. לדוגמה: הוגש כתב אישום נגד אדם בשל תקיפה
 ואחרי שבוע הוא שוחרר בערבות. כעבור חמישים יום
 הוא חובל באדם חבלה חמורה ונעצר. לפי הנוסח הקיים

 1 ם״ח תשב״ה, עמי 161; תשב״ט, עמי 194; חשל״ג, טמ׳ 224; ה״ח תשל״ב, עמי 425; חשל״ג, עמי 273.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמי 421.
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 4דב. בית המשפט שהוגש לפניו כתב אישום בפשע או בעוון, דשאי -
 לפי בקשת תובע - לצוות על הנאשם או על סניגורו לאפשר לתובע
 לעיין בכל זמן סביר בחוות דעת או בתעודת רופא, שהנאשם מתכוון
 להביאם לפני בית המשפט כראיה, או בתמצית שבכתב מדבריו של מומחה
 שהנאשם מתכוון להזמינו כעד, ולאפשר לתובע להעתיק מסמכים כאמור;
 העידן יהיה במעמד אדם שהסניגור או הנאשם ימנה לצורך זה או בכל

 דרך אחרת שיקבע בית המשפט.

 4דג. ביקש הנאשם להזמין מומחה כעד, יערוך בכתב תמצית מדבריו
 כדי לאפשר את העיון בה כאמור בסעיף 74ב.

 74ד. מועד העיון לפי םעיף 74ב ומקומו ייקבעו בתקנות, ובמידה שלא
 נקבעו - יקבעפ בית המשפט, ובלבד שמועד העיון יהיה לאחר שניתנה
 לנאשם או לסניגורו - לפי בקשתם - האפשרות לעיין בחומר החקירה

 לפי סימן גי.

 74ה. צו לפי סעיף 74ב יחדל - בשינויים לגבי מועד העיון ומקומו כפי
 שיורה בית המשפט - גם על חוות דעת או תעודת רופא שניחנו לנאשם
 לאחר המועד הקבוע לעיון ועל תמצית דברי עד מומחה שהנאשם מתכוון

 להזמינו כעד לאחר אותו מועד.

 74ו. לא יגיש נאשם לבית המשפט חוות דעת בכתב או תעודת רופא ולא
 ישמיע עד מומחה שלא מולאו לגביהם הוראות צו שניתן לפי סעיף 74ב,

 אלא בהסכמת התובע או ברשות מיוחדת מאת בית המשפט.״

 עיון בעדויות
 מומחים מטעם

 ההגבה

 תמצית בכוזב של
 עדות מומחה

 מועד העיון
 ומקומו

 חובת גילוי
 מתמשכת

 סייג להבאת
 ראיות

ו ב ס  דבד* ה

 צו עיון מחייב את הנאשם לגלות לתביעה לא רק
 מסמכים המצויים בידיו בעת מתן הצו אלא גם מסמכים
 המגיעים לידיו לאחר מבן ואף בזמן המשפט(סעיף 74ה).
 יתד על כן, לפי הדין הקיים אין חוות דעת מומחה חייבת
 להיות ערוכה בכתב, וממילא אץ משמעות לזכות העיון
 בה׳ שכן לא יהיה כל מסמך שאפשר יהיה לעיין בו לפגי
 ^עדוחו של המומחה בבית המשפט. לכן מוצע (בסעיף
 '074 שנאשם המתעתד להזמין מומחה כעד יערוך בעוד
 מועד את תמצית דברי העד בכתב, כדי לאפשר את
 העיון אם יתבקש. הוראה ברוח זו לנבי התביעה הוספה
 בחוק סדר הדץ הפלילי(תיקון מם׳ 2), תשל״ג-1973.

 כמון שהמדובר הוא בחומר שבידי הסניגוריה, להבדיל
 מחומר שבידי רשות ממלכתית, יש להבטיח בחוק את
 הדרכים לקביעת מועד, מקום וסדרים לעיון. כדי למנוע
 סכסוכים או התחמקויות, מוצע (בסעיף 74ד) כי את
 המועד והמקום יקבע בית המשפט, שהוא הקובע את
 זכות העיון עצמה. ראיה שלא קויים לגביה הצו לא תהיה
 קבילה אלא אם ויתר על כך התובע או ברשות מיוחדת
 מבית המשפט (סעיף 074. הוראה דומה קבועה מכבר

 בסעיף 70 (א) לגבי התביעה.

 ויעילותו, המחייבות שיגוהל בצורה גלויה וללא הפתעות
 ותכסיסים, כוחן יפה גם כלפי הסניגוריה.

 על כן מוצע (בסעיף 74ב< לאפשר לבית המשפט,
 על פי בקשת התביעה, לחייב את הסניגוריה לגלות מראש
 לתביעה כל הוות דעת או תעודת רופא שההגנה מתכוונת

 להגישם כראיה, ולאפשר לה לצלמה או להעתיקה.

 ״חוות דעת״ כמשמעותה בסעיף 20 •לפקודת הראיות
 [נוסח חדש], תשל״א-1971, היא חוות דעתו של מומחה
 בשאלה שבמדע, שבמחקר, שבאמנות או שבידיעה
 מקצועית, ו״תעודת רופא״, כמשמעותה באותו סעיף,

 היא תעודה של רופא על מצב בריאותו של אדם.

 ההשוואה בין זכות הנאשם לעיין במםמכימ לבין זכות
 התביעה לעשות זאת, אינה מוחלטת, שכן זכות הנאשם
 היא אוטומטית עם הגשת כתב האישום, ואילו זכותה של
 התביעה טעונה החלטת בית המשפט; וזכות הנאשם יפה
 לכל חומר החקירה שביד התובע, ואילו זכות התביעה
 מונבלת לחוות דעת ולתעודות רופא בלבד, מסמכים

 שהם מטיבם אובייקטיביים לעני! שבעובדה.
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 תיקון סעיף 136 4. בסעיף 136 לחוק העיקרי, במקום סעיף קטן(א) יבוא:

 ״(א) לא בוטל האישום מכוח טענה מקדמית, ישאל בית המשפט את
 הנאשם מה תשובתו לאישום? הנאשם ישיב על. כתב האישום לפרטיו,
 ורשאי הוא להודות בעובדות הנטענות בכתב האישום, כולן או מקצתן,
 או לכפור בהן, ורשאי הוא לטעון עובדות נוספות להגנתו, בין אם הודה
 כאמור ובין אם לאו; השיב הנאשם באחת הדרכים האמורות, רשאי בית
 המשפט לשאול אותו שאלות הדרושות לדעתו, להבהרת תשובת הנאשם;

 תגובת הנאשם יכול שתיעשה על ידי סניגורו.״

 החלפת סעיף 145 5. במקום סעיף 145 לחוק העיקרי יבוא:

 ״דבר הנאשם 145. (א) הנאשם רשאי לנהוג באחת מאלה:

 (1) להעיד כעד הסניגוריה, וממילא להיות עשוי להיחקר
 חקירה שכנגד;

 (2) להימנע מהעיד.

 (ב) בית המשפט יסביר לנאשם כי הוא רשאי לנהוג כאמור בסעיף
 קטן(א) ואת תוצאות הימנעותו מהעיד כאמור בסעיף 145א.

 (ג) נאשם שבחד להעיד, יעיד בתחילת ראיותיה של הסניגורית:
 אולם רשאי בית המשפט, לבקשתו, להתיר לו להעיד בשלב אחר של

 פרשת הסניגורית.״

ו נ ז ז י ה  דבר

 סעיף 5 סעיף 145 לחוק העיקרי קובע לאמור:

 ״דבר הנאשם
 145. (א) הנאשם רשאי לנהוג באחת מאלה -

 (1) להעיד כעד הסניגוריה, ואז יהיה עשוי
 להיחקר חקירה שכנגד;

 (2) למסור הודעה, ואז לא ייחקר;
 (3) להימנע הן מעדות והן ממסירת הודעה.

 (ב) נאשם שבחר להעיד או למסור הודעה יעשה
 כן בתחילת הבאת ראיות הסגיגוריה; אולם רשאי בית
 המשפט, לבקשתו, להתיר לו לעשות כן בשלב אחר של

 פרשת הסגיגוריה.״

 הסעיף נותן לנאשם ברירה בץ שלוש דרכים: להעיד
 בשבועה ולהיחקר חקירה שכנגד, למסור הודעה שלא
 בשבועה ולא להיחקר, או להימנע משתי הדרכים הללו.

 הסעיף המוצע מבטל את דרך ההודעה שלא בשבועה
 שאין עליה חקירה שכננד. זו דרך אנכרוניטטית ואין לה
 הצדקה ענינית. רשאי נאשם לבחור בשתיקה, אך משבחר
 לדבר - צריך שעדותו תהיה בשבועה, ככל עדות אחרת,
 ובמתן אפשרות לתביעה לחקרו חקירה שכננד, יתר על
 כן, נאשם עשוי להניח שיצא ידי חובתו בהצהרה ללא

 סעיף 4 סעיף 136 (א) לחוק העיקרי קובע:

 ״(א) לא בוטל האישום מכוח טענה מקדמית, ישאל
 בית המשפט את הנאשם מה תשובתו לאישום; הנאשם
 רשאי שלא להשיב, ואם השיב, רשאי הוא בתשובתו
 להודות בעובדות הנטענות בכתב האישום, כולן או
 מקצתן, או לכפור בהן, וכן לטעון עובדות נוספות
 בץ אם הודה כאמור ובין אם לאו. תגובת הנאשם

 יכול שתיעשה על ידי סניגורו.״

 לפי הוראת הסעיף הברירה בידי הנאשם אם להשיב
 לכתב האישום ואם לאו, ויכול הוא לבחור בשתיקה.
 לפי התיקון המוצע יהיה הנאשם או סגיגורו חייב להגיב -
 שלא בשבועה - על האמור בכתב האישום לפרטיו,
 בדרך של הודאה, כפירה או טענת עובדות נוספות, ואם
 יש בכוונתו להעלות טענות הגנה מכל סוג שהוא, עליו
 להבהיר זאת לבית המשפט כבר בשלב מוקדם זה. מגמת
 התיקק היא לאפשר לבית המשפט לנהל משפט כשהוא
 יודע כבר בשלב הראשון את השאלות השנויות במחלוקת
 ולמנוע מהנאשם תכסיסי הפתעה הפוגמים ביעילות הדיון
 ובטיב ההליך. הסעיף המוצע מאפשר לבית המשפט גם
 להתערב ולשאול את הנאשם שאלות הבהרה כשהצהרת

 הנאשם אינה ברורה.
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 6. אחרי סעיף 145 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיף 145א

 ״שחיקת הנאשם 145א. (א) הימנעותו של באשם מהעיד עשויה לשמש סיוע לראיות
 התביעה, במקום שדרוש להן סיוע.

ו ב ס * ה ד ג  ל

 בבית המשפט, אלא העובדה האובייקטיבית של העדר
 כל הסבר אחר, היא היא המכריעה את הכף לחובתו־
 (ראה נם ע״פ 69/54, פד״י, כרך חי, עמי 930, בעמי
 932;ע״פ 86/59, פד״י,ברך י״נ, עמ׳ 1722 ; ע״פ 325/64
 פד׳׳י, כרך י״ח >4), בעמי 48; ע״פ 276/65, פד״י, כרך
 כ׳(1), בעמי 532)• המסקנות שיסיק •בית המשפט משתיקת
 הנאשם תלרות באופן ישיר בנסיבות הענין ובמידת ההו־
 כחות. ״אין לקבוע מסמרות בדבר לגבי נקודה זו - הכל
 תלוי בנסיבות הענין ובמשקל ההגיוני המצטבר, אשר יש
 לייחם לעובדות שהוכחו ולשקרי הגאשם (או שתיקתו)
 גם יחד״(ע״פ 38/49׳ קנדיל נ. היוח״מ, סם״ע כרך ב/
 עמי ל34, בעמי 359 ; וראה גם ע״פ 250.53, פד״י, כדך ח/
 עמי 999, וע״פ 255/64, פד׳׳י, כרך י־-ח (4), עמ׳ 613).

 ובע״פ 111/56 (פד״י, כרך יי, עמי 061!) נאמר:

 ״...בית המשפט רשאי להביא אף עובדה זו בחשבון
 שיקוליו, בבואו לקבוע את משקל ראיותיה של הת
 ביעה הכללית, ופעמים יהיה מקום להסיק משתיקת
 הנאשם שלא השתמש בזכותו להעיד כיון שעדותו
 היתה נהפכת לו לרועץ ומגלה את אשמתו. ואולם
 כשאץ בידי התביעה הכללית יותר מאשר החומר
 שהובא כאן, אשד אינו עשוי לשמש יסוד להרשעת
 הנאשם ולו רק לכאורה, הרי שתיקתו של המערער

 אינה מוכיחה ולא כלום״(בעמי 1063).

 מכאן המסקנה ששתיקת הנאשם אינה יכולד! לשמש
 תחליף להוכחה, הנדרשת בנסיבות מםויימוח!(למשל:
 לחיזוק עדותו של מעורב בעסקת עבירה -ע״פ 217/57,
 פד״י, כרך י״ב, בעמ׳ 160, או לחיזוק הודאה שניתנה
 במשטרה, ובודאי שאינה יכולה לשמש תחליף להוכחת
 הסיוע, כשהוא נדרש, כגץ בעבירות מין, או לצורך חיזוק
 עדותו של שותף לדבר עבירה(ע־פ 23/51, פד״י, כרך

 ה׳, עמ׳ 1300).

 הסעיף המוצע בא לחדש הלכה המאפשרת לראות
 בהימנעות הנאשם מהעיד סיוע ממש במקום שהוא נדרש,
 כלומר - הוא מאפשר לתת לשתיקה ערך פוזיטיבי. זהו
 למעשה אמצעי לעודד נאשמים לדבר בבית המשפט,
 כדי למנוע עיוות דין, העלול לבוא מזיכרם של נאשמים
 לא פחות מאשר מהרשעתם של החפים מפשע. יש לזכור,
 שהמדובר הוא בשלב שלאחר הוכחות התביעה, כלומד
 כשהעובדות כבר מעידות שהנאשם מסובך במעשה הפ
 לילי, כשהשכל הישר ונסיון החיים מכריעים את הכף
 לצד הערכה שלילית של עמידת הנאשם על זכות הש
 חיקה. עם זאת אין השתיקה מהווה, לפי המוצע, סיוע

 אוטומטי, אלא הדבר מוקנה לשיקול בית המשפט.

 שבועה, בעוד שבית המשפט עשוי להתרשם לרעה מעצם
 העובדה שהנאשם העדיף לא להישבע.

 סעיף קטן(ב) בא להבטיח שבית המשפט יעמיד את
 הנאשם על תוצאות שתיקחו, אם יבחר שלא להעיד.

. לפי פסיקתם העקיבה של בתי המשפט,  י
 * * שתיקת הנאשם כשלעצמה אינה הוכחה
 לרעתו, אין היא יכולה לשמש תחליף להוכחות התביעה,
 ואין היא יכולה לשמש נימוק להרשעתו, בע־׳פ 325/64
 (היוה׳׳מ נ. ירקוני וגור, פד״י, כרך י׳׳ח(4), עמי 20), אמר

 בית המשפט (בעמי 58) :

 ׳•אץ חולק על כך שזוהי זכותו של נאשם שלא להעיד
 והימנעותו מהעיד איגה יכולה לשמש לתביעה
 הכללית תחליף להוכחות. אין היא יכולה לשמש
 נימוק, או אף אחד הנימוקים, להרשעתו. נאמר שהי
 מנעות נאשם מלהעיד להגנתו עשרה לחזק את משקל
 ההוכחות שהוגשו מטעם הקטגוריה. נדמה לי שהאמרה
 . הזאת עשויה להטעות... אין בכוח הימנעות כזאת של
 הנאשם מהעיד לגרוע מן הכלל שעל הקטיגוריה להו
 כיח את האשמה... אם בתום פרשת הקטיגוריה קיים
 ספק־ בלב השוסט, הרי הימנעותו של נאשם מהעיד
 לא תהפוך דבר שבספק לדבר שאינו בספק. מאידך,
 הימנעותו זו לא תהפוך דבר שאיננו בספק לדבר
 שבספק תוך הסברה, שאילו נתן עדות אולי היה מעלה
 גירסה זו או אחרת... לי נראה, שמשמעות הנאמר
 שהימנעות כזאת ״עשויה לחזק...״ היתה רק זאת,
 שבית המשפט המשוכנע באשמת הנאשם למעלה
 מספק המתקבל על הדעת מתחזק עוד יותר בבטחונו

 בכך עקב העדר גירסה לזכותו של הנאשם.״

 לעומת זאת, אם הוכחו עובדות היוצרות לכאורה
 ראיה לחובתו והנאשמ אינו מודח להתגזק, יש בשתיקתו
 כדי לחזק את משקל הוכחות התביעה. בע״פ 28/49
 (זרקא נ. היוה״מ, פד״י, כרך ד׳, עמ׳ 504, בעמי 538)
 אמר בית המשפט: ״איננו קובעים כי שתיקתו של הנאשם,
 כשלעצמה, משמשת הוכחה לרעתו. כאמור, עשויה הת
 נהגות מעין זו - בנסיבות ידועות, שבהן אינו קיים הסבר
 אפשרי אחר - ליצור חשד חזק, המוסיף ערך להוכחה,
 שהוגשה מטעם הקטיגוריה... אם... הוגשה מטעם הקטי־
 גוריה הוכחה ״פרימה פאציה״ חזקה, יכולה ויכולה
 שחיקתו של הנאשם במשפט לשמש גורם, המהווה משום

 חיזוק ידוע של ערך אותה הוכחה״.

 ובע״פ 56/51 (פד״י, כרך ה/עמ׳ 1504, בעמי 1515)
 אמד בית המשפט: ״לא עצם הימנעותו של יעקב מלהעיד

 הצעית חוק 1103, כ׳ נשגש תשל׳׳ז, 12,2.1974 87



 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) לא יראו בשתיקת הנאשם
 סיוע לצורך סעיף1־1־לחוק לתיקון־ דינ^הראיות ־(הגנת ילדים),־תשטי׳ו-־־

 31955.״

 חיקיץ סעיף 206 7, בסעיף 206 לחוק העיקרי, אחרי ״13״ יבוא ״4דב, 4דד, 74ה,״.

י הסבר ו ב  ד

 סעיף ך הו לשון סעיף 206 :

ן  ״סמכות שופט ואב בית די

 206. מקום שבית המשפט דן בשלושה שופטים או יותר,
 כל סמכות הנתונה לפי חוק זה לבית המשפט - לרבות
 סמכות לעשות פעולה שבית המשפט נדרש לעשותה -
 תהיה, כל עוד לא הורכב בית המשפט, בידי כל שופט
 של אותו בית משפט, ומשהורכב, בשעה שבית המשפט
 אינו יושב בדין, בידי אב בית הדין; פעולה לפי סעיפים
 13, 95- 123, 128, !13, 32!׳ 178 ו־99! תיעשה על

 ידי אב בית הדין גם כשבית המשפט יושב בדץ.״

 הסעיף בא לכלול בין הפעולות שאותן מוסמך לעשות
 אב בית הדין אף כשבית המשפט בהרכב המלא יושב
 לדין - גם את הצווים בענץ גילוי מסמכים לתביעה על

 פי החוק המוצע.

 יוצא מכלל זה הסיוע האמור בסעיף קטן(ב) המוצע,
 הוא הסיוע הנדרש לעדותו של קטין בעבירה גגד המוסר,
־ 11 לחוק לתיקון דיני ראיות (הגנת  לפי סעיפים 9 ו

 ילדים), תשט״ו-1955, המורים לאמור:
 ״9. עדות בעבירה נגד המוסר שנגבתה ונרשמה על ידי
 חוקר נוער, וכן זכרון דברים או דין וחשבון בדבר
 חקירה בעבירה כזאת שנרשמו על ידי חוקר נוער
 בשעת החקירה או אחריה - כשרים להתקבל כראיה

 בבית המשפט.
 1 !. לא יורשע אדם על סמך ראיה לפי סעיף 9 אלא

 אם יש לה סיוע בראיה אחרת.״
 מקום שהובאה לפני בית המשפט עדותו של קטין
 שהעיד בפני חוקר נוער, והקטין לא העיד בבית המשפט,
 השופט לא התרשם ממנו אישית והנאשם לא יכול היה
 לחקרו חקירה שכנגד - אין להרשיע נאשם על סמך
 עדות זו בלבד והיא טעונה סיוע. במקרה כזה אין שתיקתו

 של הנאשם יכולה לשמש תחליף לסיוע.

 3 ס״וו חשט״ו, ע«׳ 96.

 מתפרסמת בזה מטעם הממשלה הצעת חוק לתיקון פקודת. הראיות ;

א י  מבו

 הודעה שמסר נאשם במשטרה - קבילה במשפטו אם הוכח לבית המשפט כי נמסרה
 באופן חפשי ומרצון. אולם הודעה שניתנה במשטרה שלא מפי נאשם אלא מפי עד - אינה
 מתקבלת כיום כראיה בבית המשפט, להוכחת תוכנה. עד המסרב להעיד בבית המשפט או
 מוסר בו גירסה הסותרת את הגירסה שמסר בחקירתו במשטרה, או המתכחש לדברים שמסר
 במשטרה - אין דרך להוכיח לפגי בית המשפט את תוכן הודעתו במשטרה. יכול אמנם
 צד להסתמך על עדות שנמסרה במשטרה כדי לערער מהימנותו של העד, היינו להצביע
 על סתירות בגירסתו. אולם גם במקרים אלה אין העדות מתקבלת להוכחת האמור בה, אלא
 להוכחת קיומה של סתירה ותו לא. היסוד לאי־קבילדת זו הוא הכלל הרחב של פסילת עדות
 שמיעה, שכן גרסו במשפט האנגלו־םכסי, להבדיל מן המשפט הקונטיננטלי, כי הסתמכות
 על אמרה שנאמרה שלא במעמד הנאשם, שלא בשבועה ובלא שהיתה לנאשם הזדמנות

 לחקור את אומרה במעמד אמירתו חקירה שכנד, עשויה לפגוע בנאשם.
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 לאחרונה קמו מבין אנשי המשפט עוררין רבים על הדעה שהיתה מקובלת עד כה
 הפוסלת הודעה שנמסרה במשטרה להתקבל כראיה במשפט. ברוח זו המליצה בין היתר
 גפ ועדת הרפורמה למשפט פלילי באנגליה, שהגישה סיכומיה לפני חדשים מספר, וברוח
 זו נוסחו גם מספר הוראות בתקנות הפדרליות החדשות של ארה״ב בדבר ראיות, שהתקין

 אותן בית המשפט העליון.והן נכנסו לתוקף ביולי 1973,

 בין הנימוקים המשפטיים שהעלו החולקים על השיטה הקיימת היה גם הנימוק שלשיטה
 זו אין הצדקה, בעיקר במקום שבו ניתן לחקור את מי שמסר את ההודעה במשטרה חקירה
 שכנגד, בשעה שהוא יעיד בבית המשפט. אולם למעשה מגמתם של מבקשי השינוי היא
 להמעיט ככל האפשר בפסילה טכנית של עדות, שקבלתה עשויה להביא לבירור האמת,
 אם אין בקבלתה כדי לפגוע בזכויות הנאשם. מטרת המשפט היא בירור האמת, ולענין זה
 אין הבדל בין הודאת באשם במשטרה - המתקבלת היום בראיה - לבין הודעת עד שנמסרה

 במשטרה.

 זאת ועוד, לאחרונה נתרבו ביותר הנסיובות להשפיע על עדים בדרכי לחץ שובים
 בתקופה שבין מסירת ההודעה במשטרה לבין מסירת העדות בבית המשפט, וחובה למנוע

 ככל האפשר השפעות אלה.

 בע״פ 421/71 גמימרן נ. מדינת ישראל, פד״י, כרך כ״ו(1), עמי 281, בעמי 287)
 אמר בית המשפט:

 ״אל העובדה הפסיכולוגית הפשוטה, שלענין חיפוש האמת וקביעתה, עדיפה עדות
 מוקדמת על פני עדות מאוחרת, מצטרפת עובדה נוספת הנלמדת מנסיון החיים, והיא
 שאם חוזר בו העד מעדותו המקורית ומעיד את היפוכה, אין הוא עושה זאת בדרך
 בלל כדי לתקן טעות שטעה בתום־לב, כי אם כדי להשיג מטרה אשר אין לה עם
 קביעת האמת ולא כלום - בין שפעלה עליו השפעתם של ׳המעונינים ונוגעים בדבר,
 בין שהוא מצפה לטובת הנאה לעצמו משינוי עדותו, ובין שעדותו החדשה רק הותאמה

 לצרכי המשפט.״

 בת״פ ת״א 557/71 (מדינת ישראל נ. דרור בן סעדיה יהודאי ואחי) (לא פורםמ)
 אמרה השופטת אבנור:

 ״נראה לי כי מצב זה שבו קיימת שהות בין העדות הראשונה במשטרה ובין המשפט
 עצמו, המאפשרת ל״ידידים״ של נאשם לנסות להשפיע על עדים, הוא מצב המור

 מאוד, ולצערי אני נתקלת בו לאחרונה לעתים קרובות למדי.

 רצוי כי המחוקק יתן דעתו על תופעה חמורה זו ולי נראה כי אפשר למצוא לה פתרון
 בדרך חקיקה, בין על ידי הכשרה כראיה של עדות שנגבתה מחוץ לכתלי בית המשפט
 (אולי ע״י אדם בעל סמכות מעין־שיפוטית) ובין ע״י שמיעת המשפט מיד לאחר

 מסירת העדות ע״י העד בכדי שלא תהא לו שהות לשנות את עדותו.״

 האפשרות לקבל כראיה הודעה שנמסרה במשטרה עשויה להחליש את המניעים ללחוץ
 על עדים ולהרתיע אותם לחזור בהם בבית משפט מן ההודעות שמסרו במשטרה.

 עם זאת יש להבטיח, שהדברים המובאים כראיה אכן באמדו בשעת מסירת ההודעה
 במשטרה ושדברי אמת הם. לשם כך בקבעו בחוק המוצע תבאי יסוד לקבילות ההודעה

 שישמשו ערובה למהימבותה של הראיה.

 החידוש שבתיקון המוצע מחייב שתחולתו תהא מצומצמת לעבין עבירות מיוחדות
 המפורטות בתוספת השלישית המוצעת. אלה הן עבירות חמורות ולגביהן שכיחים ביותר
 הפעלת לחץ על מוסר ההודעה ושיבויי גירםאות בין ההודעה במשטרה לבין העדות בבית

 המשפט.

 הצעות חוק 1103, כ׳ בשבט חשל״ד, 12.2.1974 89



 חוק לתיקון פקודת הראיות(מס׳ 3), תשל״ד-1974

 הימפ״ סעיךי 10« 1, אחרי סעיף 10 לפקודת הראיות ננוםח הדש], תשל״א-1971נ (להלן - הפקודה)׳

 יבוא:

 ״הודעת עד מחוץ 10א. (א) במשפט פלילי על עבירה מהמפורטות בתוספת השלישית,
ט הודעה שנתן עד מחוץ לבית המשפט תהיה קבילה כראיה במשפט פלילי פ ש מ ת ה י ב  ל

 באחת מנסיבות אלה:
 (1) אי אפשר להעמיד את נותן ההודעה בעד במהלך המשפטן

 (2) עדותו של העד בבית המשפט אינה חופפת את הודעתו
 במשטרה או שונה ממנה בפרט מהותי,

 (ב) הודעה כאמור לא תהיה קבילה אלא אם נתקיימו בה כל אלה

 (!) נגבתה בשבועה מפי נותנה בידי קצין משטרה מדרגת
 פקד ומעלה, נרשמה בידיו במלואה, לרבות השאלות שנשאלו,

 והוקלטה בעת נתינתה בדרך מכנית, בידיעת נותנה!

 (2) הרישום וההקלטה, האמורים בפסקה (1), הוגשו לבית
 המשפט;

 (3) רושם ההודעה אישר בחתימתו את נכונות הרישום
 ושלמותו והעיד על בך בבית המשפט, או העד אישר בעדותו

 בבית המשפט כי נתן את ההודעה:

 (4) ההודעה לא נגבתה בדרכים פסולות.

י הסבר  דבר

 אמרה שניתנה שלא בפני הנאשם, ובלא שהיחה לו אפ
 שרות לחקור את מוסרה חקירה נגדית, הוא שניתן להא־
 מין שהדברים נאמרו כך ושתכנם אמת. כדי להבטיח

̂וקם ואמיגותם של הדברים מוצעים תנאים אלה:  ד

 1. גביית ההודעה תהיה בשבועה. דרישה זו באה להד
 גיש את חומרת המעמד ולשמש אזהרה למוסר ההודעה
 לדבר אמת ולהיות זהיר בדיבורו, מאחר שההודעה
 עשויה לשמש בסיס להרשעת הנאשם, וכמוה כעדות

 בבית המשפט הניתנת בשבועה.

 2. ההודעה תירשם בדרך של שאלות ותשובות ותוקלט
 בעת גבייתה. דרישה זו באה להבטיח דיוקם של הדברים
 שנאמרו בעל פה ולמנוע הכחשתם. הדרישה באה גם
 למנוע במידת האפשר את ניסוח דבריו של מוסר ההודעה
 על ידי השוטר הגובה בלבד, שיטת גביה העשויה לעורר

 טענות של אי־מהימנות ואי־דיוק.

 3. גובה ההודעה יהיה קצין משטרה מדרגת פקד ומעלה
- גם זאת כדי להבטיח את חומרת המעמד ואת אמיגות

 הרישום.

 לסעיף קטן (א): סימן ב׳ בפרק א׳
 י לפקודה דן בקבילותן של אמרות קודמות,
 כמו אמרות שנאמרו בעת ביצוע עבירה, אמרות של

 קרבן אלימות ואמרת נאשם.

 סעיף 10א המוצע בא לאפשר קבילות אמרות של עד
 במשטרה כל אימת שיש צורך מיוחד להיעזר בדברים
 שנאמרו בעבר, והוא - כשעד נתבקש להעיד ולא ניחן
 להשמיעו בבית המשפט, אם מחמת שמת ואם מחמת
 שנבצר להביאו לבית המשפט, וכשעד סותר בעדותו
 דברים שאמר במשטרה, או מתכחש לדברים שאמר,
 ורצוי שבית המשפט ידע שהיתה בפי העד גירסה שונה

 לדברים.

 הסעיף מצומצם למשפט פלילי בלבד, שכן הוא בא
 לתקן עוולות שקרקע גידולן פורה בעיקר במשפט הפ
 לילי, והוא מצומצם לאותן עבירות פליליות שלפ* הגסיון
 בעבר תדירה בהן תופעה זו שהצעת החוק באה למוגעה.

 עבירות אלה מפורטות בתוספת השלישית המוצעת.

 ל טע י ף ק ט ן(ב): התנאי היסודי לקבילותה של

 1 דיני מדיבת ישראל, בו0ח חדש 18, עמ׳ 421; ס״ת תשל״ג, עמי 191, עמי 236.
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 (ח) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
 רשאי לשנות את התוספת השלישית, להוסיף עליה או לגרוע ממנה.״

 הוספת תוספת 2. אחרי התוספת השניה יבוא:

 שלישית

 ״תוספת שלישית

 (סעיף 10א(א))

 עבירות על חיקוקים אלה:

 (1) פקודת החוק הפלילי, 21936 - סעיפים 33א, 66א,
 100, 222 עד 224, 235, 238 ו־239, ופרקים י״ג, י״ז,

 כ״ב, כי׳ג, כי׳ז, ב״ח, ל״ב ו־ל״גז
 (2) חוק דיני העונשין(בטחון המדינה) (יחסי חק וסודות

 רשמיים), תשי״ז-ד3195 - פרקים שני ורביעי;
 (3) חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות זנות), תשכ״ב-

;4 1962 

 (4) חוק לתיקון דיני העונשין(עבירות מרמה, סחיטה ועושק),
 תשכ״ג-51963, להוציא סעיפים 4, 9, 10, 14 ו־15;

- (5) חוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות
 והימורים), תשכ״ד-61964;

 (6) חוק לתיקון דיני העונשין (עבירות שוחד), תשי״ב-
 1952 ד;

 (7) פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל״ג-81973.״

י הסבר  בתוספת, מן הדין שתיקון התוספת, שהיא חלק מן החוק, דבר
 יתאפשר בדרך גמישה וקצרה שתבטיח התאמת התוספת

 לדרישות המציאות.

 2 העבירות המפורטות בתוספת הן בעיקרן

 מסוג העבירות האלימות או עבירות שכיחות
 בקרב עבריינים מועדים.

 הפלילי של הנאשם, כך גם לא יהיה קביל אותו חלק
 בהודעה המתייחם לעבר כזה. לעומת זאת, אם לפי הדין
 היום קבילה הודאתו של נאשם שנמסרה במשטרה -
 תהיה קבילה נם אם לא נתקיימו בנבייתה התנאים הנז

 כרים בסעיף המוצע.

 ל ם ע י ף ק ט ן(ח): היות והודעה מחוץ לבית המש
 פט תהיה קבילה רק באישומים על העבירות המפורטות

 2 ע״יר 1936, תזס׳ 1, עמי 263.
 3 ס״ח תשי״ז, עמ׳ 172.
 4 ס׳׳ח תשכ״ג, עמ׳ 78.

 5 ס״ח תשכ״ג, עמי 130.
 6 ם״ח תשכ״ד, עמ׳ 44.

 ל ס״ח תשי״ב, עמי 126.
 8 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמי 526.
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 (ג) קצין משטרה מדרגת פקד ומעלה מוסמך להשביע עד על הו
 דעתו לפי סעיף קטן(ב), והעד חייב להישבע ולהשיב על שאלות החוקר,

 חוץ משאלה שהתשובה עליה עלולה להפליל את העד.

 (ד) (1) בית המשפט רשאי לסמוך ממצאיו על ראיה שנתקבלה
 לפי סעיף זה, אם ראה לעשות כן לנוכח נסיבות הענין,
 הראיות שהובאו במשפט או אותות האמת שנתגלו במשך

 המשפט, והטעמים יירשמו;

 (2) העיד העד בבית המשפט, רשאי בית המשפט להעדיף
 ראיה שנתקבלה לפי סעיף זה על עדותו, אם העד לא נתן
 לבית המשפט הסבר מניח את הדעת לשוני או לאי־הזהות
 האמורים בסעיף קטן(א<(2) ובית המשפט ראה לעשות כן

 מטעמים שנרשמו כאמור בפסקה (1).

 (ה) לא יורשע אדם על סמך ראיה שנתקבלה לפי סעיף זה, אלא
 אם יש לה סיוע בראיה אחרת לרבות עדותו של העד בכית המשפט או

 הודעה אחרת שנגבתה לפי סעיף זה.

 (ו) נתקבלה ראיה לפי סעיף זה ולא היתה לבעל דין הזדמנות
 לחקור בבית המשפט את מי שנתן את העדות או את ההודעה, יביא בית

 המשפט עובדה זו בחשבון בשקלו את הראיה.

 (ז) אין באמור בסעיף זה כדי להכשיר ראיה שאינה קבילה
 מסיבה אחרת שבדין או לפסול ראיה שהיא כשרה לפי דין אחר.

 דבר* הסבר

 לסעיף קטן(ו): האמרה תקובל גם אם לא ניתן
 להביא את מוסרה להעיד בבית משפט וממילא לא ניתן
 נם לחקרו חקירה שכנגד. במקרה זה עלולה להיפגע
 הזכות, שהכלל בדבר איסור עדות שמיעה נועד להגן
 עליה. אך אם לא נאפשר קבילות האמרה כשלא ניתן
 להעיד את מוסרה-עלול האיסור לעודד העלמת עדים
 בשלב שלפני מסירת העדות בבית המשפט ונמצאנו גו
 רמים רעה חולה מן הנסיון להשפיע על עדים. על כן
 מוצע, שאם לא ניתן לקיים חקירה שכגגד, יביא בית
 המשפט עובדה זו בחשבון בשקלו את העדות, אולם אץ

 עובדה זו מכריעה לענין קבילות האמרה.

 הורתור על חקירה שכנגד במקום שלא ניתן לקיימה
 אינו תופעה בלתי מוכרת במשפט הישראלי(כך סעיף
 111 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה-1965, וחוק

 לתיקון דיגי ראיות (הגנת ילדים), חשט״ו-1955).

 לסעיף קטן(ז): ההוראה המוצעת באה להבטיח
 החלת כללי הראיות גם על הודעות שגגבו במשטרה
 כשהן מובאות כראיה בבית המשפט. כך, כשם שעדות
 שמיעה איגה קבילה כשמדובר בעדות בפני בית המשפט,
 כך לא תהיה קבילה בבית המשפט כשהיא נאמרת בהו־
 דעה בפגי המשטרה, או, כשם שלרוב לא יקבלו בבית
 המשפט אלא בשלב שלפני גזר הדין ראיה בדבר עברו

 4. הרישום וההקלטה יוגשו לבית המשפט.
 5. נכוגות הרישום תאושר בחתימתו של רושם ההודעה,
 או בעדותו של העד שמסר את ההודעה, ואם בעדותו
 בבית המשפט יכחיש העד דברים שאמר במשטרה -
 ניתן להטתמך של חתימת רושם ההודעה ועל ההקלטה.

 לסעיף קטן(ד): הסעיף בא להבהיר, שקבילות
 האמרה באה לשם הוכחת אמיתות תכנה ולא רק לערעור
 מהימנותו של עד כפי שהיא מותרת כיום. הסעיף בא אף
 להדריך את בית המשפט, שאם שוכנע באמיתות האמרה,
 אל נא יירתע מהעדיף את האמרה על העדות שנמסרה

 בבית המשפט בפניו בשבועה.

 לסעיף קטן(ה): דרישת הסיוע היא משקל שכ
 נגד לעובדה שבעת מסירת ההודעה במשטרה לא נחקר
 מוסרה חקירה שכנגד, היא באה להבטיח הבטחת יתר
 את אמינותה של הודעה שמוםרה מתכחש לה. כשם
 שלענין עדות קטין שגבה חוקר נוער בלא שהקטץ נחקר
 חקירה שכננד קובע החוק שהעדות טעונה סיוע, כך
 מוצע גם כאן שלא להרשיע על סמך האמרה בלבד,
 בלא שנתמכה בראיה אחרת. ראיה מסייעת זו יכול שתהא
 גם עדותו של נותן ההודעה בבית המשפט או הודעה אחרת
 שנגבתה לפי החוק המוצע, ולאו דוקא ראייו( פיוע במובגה

 המצומצם וכלליה הטכניים.
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