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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק סדר הדין הפלילי(תיקון מם׳ 9)׳ תשל״ז-1977

 1. בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה-1965 !, אחרי סעיף 201ז יבוא:
ט 201ח. (א) . היה לשוטר או למי ששר המשטרה או שר התחבורה הסמיך פ ש -בי־ירח מ

 לכך יסוד להניח כי אד• פלוני עבר עבירת קנס שהיא עבירת תעבורה
 כמשמעותה בפקודת התעבורה 2, רשאי הוא למסור לו הודעת תשלום
 קנס! ההודעה תהיה בטופס שנקבע ויפורטו בה העבירה ושיעור הקנס

 שנקבע לה.
 (ב) מי שנמסרה לו הודעת תשלום קנם ישלם, תוך שלושים

 ימים מיום המסירה, את הקנס הנקוב בהודעה לחשבון הנקוב בה, זולת״*
 אם הרך אותם שלושים ימים הודיע בדרך שנקבעה בתקנות שיש ברצונו-"

 להישפט על העבירה.

 הוספת סעיף 1201ז

ר ב ס י ה ר כ  ד

 רק כאשר מוצדק לנהלו, כלומר רק כשהנאשם אינו מודה
 באשמה והוא מבקש שהעובדות תתבררנה במשפט.
 היזמה לקיום התהליך המשפטי תוטל - לפי המוצע -
 על האדם המבקש לקיימו. י ההגהה היא כי בכך יושגו

 שניים אלה: ז
 א. מי שאין לו מה שיטען להגנתו - חזקה עליו שלא
 יטרח במעשה פוזיטיבי להביא לפתיחת הליך; לפי
 ההערכה עשויה להיחסך בדרך זו הגשתם למשפט

 של כ־90,000 תיקים לשנה;
 ב. מי שטורח לבקש ניהולו על משפט, יש להניח
 שהוא מבקש באמת ובתמים להתגונן, ושאכן יופיע

 בעת בירור משפטו ולא רק כדי להודות באשמה.
 מימוש ההצעה עשוי להביא לחסכון רב בעבודה שי־
-יפוט-ית ובעבוד-ה-מע5לית וכן להקל על מנגנון התביעה
 .- ולחסוך מזמנם.של,עדים. עם זאת מבטיחה ההצעה את

 השמירה עליעקרון הבסיס של ההליך הפלילי - שלא_
 תקופח זכותו של אדם להתגונן מפני אשמה בהליך מש־
 ,״פטי. כיון שההצעה מתייחסת רק לעבירות שהן קלות
 : ^במהותן־ אלה שנקביעו מלכתחילה בעבירות קנם - אין

 בצדה. נם ^ הסכנה של הוצאת ענינים בעלי חשיבות
 מהותי^/מ^לל החלילים הפליליים הרגילים.

 ״־׳מולו?־־ט*ר*סי ״ה־ה *ל ע ה :
 א. בעבירות תעבורה שהן'עבירות קנס יימסר, במקום

 טופס של ברירת קנם, הודעה לתשלום קנם.

 ב. על מקבל ההודעה לשלם את הקנס תוך שלושים
 ידם מיום המסירה, אלא אם הודיע במשך אותו זמן כי

 הצעה זו היא פרי המלצתה של הועדה לסדר הדין
 הפלילי בראשותו של השופט מ. לנדוי. עיקרה בהפיכת
 ברירות הקנס בעבירות תעבורה לברירות משפט, צעד
 המתבקש מלקח המציאות, והצביעו עליו שופטים מנס־
 יונם ומחקרים שנעשו לענין זה(ראה מחקרם של ד׳׳ר ביין
 ושביט-על הענישה בעבירות תעבורה-מחקר שהוזמן
 מטעם משרד התחבורה - ירושלים, האוניברסיטה

 העברית, המכון למחקרי חקיקה, תשל׳׳ג-973ז).

 הסדרו של החוק הקיים לענין עבירות קנס הוא, כי
 אי־תשלום הקנס מחייב בכל מקרה את הפעלת מנמק
 המשפט ומערכת התביעה, על כל הכרוך בכך, בין שיש
 לנאשם מה שיטען להגנתו, והוא מעונין לעשות בן, ובין
 שהוא יודע שעבר את העבירה ואינו משלם את הקנס

 מתוך השתמטות ואי־רצון לשלמו. ,.״•<-״-״.,

 בתי המשפט מוצפים בתיקי ברירות קנס (שמספלם-
 מגיע למאות אלפים בשנה) והםטטיסטיקה מראה-כי
 כ־90% מתיקי ברירות הקנס נדונים וןהעדד הנאשמים

 ומסתיימים בהרשעה, לאחר שנגזל זכןנם של שופטים,־:
 אנשי תביעה ועדים. בזבוז זמן ומשאדם כדומה נגרם"
 גם כשהנאשם מופיע ומודה באשמה, בי|י שיה?ה,ילודבר
 לטעון להגנתו. הידיעה שעד לסיומם ש| הליכים אלה -

 כעבור תקופה ארוכה - אינו מופעל כלי מנגנוךלג^וג ״
 הקנסות, מחזקת את ידיהם של המשתמטים מתשלום

 הקנס על עבירות שעברו.

 ההסדר המוצע מתייחס לעבירות תעבורה בלבד,
 שבהן עיקר הנגע, והוא נועד להבטיח שמשפט יתנהל

 1 סייח חשכ״ה, עמ׳ 161; תשכ״ט, ענל׳ 194; תשלי׳ג, עמ׳ 224; השל״ד, עמי 86; תשל״ה, עמי 6, עמ׳ 76, עמי 130, עגל׳ 218;
 תשל׳׳ו, עמי 244.

 2 דעי מדיבת ישראל, נוסח וזדש 7, עמ׳ 173.

 82 הצעות חוק 5ל12, ט״ו בטבת תשל׳׳ז, 5.1.1977



 נג) לא שילם אדם את הקבס במועד.ולא הודיע כאמור בסעיף
 קטן(ב), ישלם את כפל הקנס ויחול האמור בסעיף 33 לחוק דיני עונשין

 (דרכי ענישה) ננוסח משולב], תש״ל-1970 3.

- נד) הודיע אדם לפי סעיף קטן(ב) שברצונו להישפט על הע
 בירה, תישלח לו הזמנה למשפט; בית המשפט רשאי - מנימוקים מיוחדים
 שיירשמו — לקיים את המשפט גם אם ההודעה האמורה ניתבה באיחור.

 (ה) הורשע אדם בבית משפט על העבירה ובגזר י דינו לקנס,
 לא יפחת הקנס משיעור הקנס. שנקבע לאותה עבירה, אלא אם ראה בית

 המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו.

 גו) י• שוטר או מי שהוסמך לענין סעיף זה דשאי שלא למסור
 לאדם הודעת תשלום קנם אלא למסור לו הזמנה למשפט, אם הוא סבור

 שנסיבות העבירה מחייבות בירור במשפט. . .

 גז) על עבירות שסעיף זה דן בהן לא יחולו סעיפים 201ב עד
 201ה, אולם.סעיף •201ג(ב) יחול בשינויים המחוייגים.

 (ח) תחילתו של סעיף זה ביום שיקבע שר המשפטים בהודעה ברשומות,
 לאחר התייעצות עם שר המשטרה ושר התחבורה.״

ר ג ס י ה ד כ  ד

 ו. ההוראות הכלליות לענץ ברירת קנם שיחולו גס
 ,בהסדר לענץ ברירת משפט הם,. כאמור, דינו של מי
 ששילם את הקנס ודינו של מי שהורשע ונגזר דינו לקנס.
 כן יחול סעיף 201ו לחוק, הקובע כי לענין סדרי הדין
 בעבירות קנם לא יחול חוק הנוער(שפיטה, ענישה ודרכי
 טיפול), תשל״א-1971, למעט פרק הישבו, הדן בעונשין

 ודרכי טיפול.

 ז. מי שהוסמך למסור הודעת תשלום רשאי למסור
 במקומה הזמנה למשפט, אם הוא סבור שנסיבות העבירה

 היו כאלה שמן הראוי שיתבררו במשפט.
 ה. אף שהדבר אינו מוצא ביטוי בהצעה, בנוי ההסדר.
 המוצע - בהעדר הליכי משפט ודרכי האכיפה שבצדם -
 על סמכותו של שר התחבורה, מכוח פקודת התעבורה
 (סעיף 70(23}), להתנות מתן רשיון או חידוש רשיון לפי
 פקודת התעבורה י או התקנות לפיה בתשלום כל •קנס
 שמבקש הרשיון נתחייב בו בשל עבירות תעבורה ואשר

 לא שולם למרות שהגיע מועד תשלומו.

 ברצונו להישפט על העבירה. מי שלא שילם במועד ולא
 הודיע על רצונו להישפט-יחריב בכפל הקנס והחוב ייגבה
 כמם לפי הוראות פקודת הנ?םים(גביה). הודיע על רצונו

 להישפט - תישלח.לו הזמנה למשפט.

 1. שילם אדם את הקנס, רואים אותו באילו הודה באשמה
 בפני בית המשפט, הורשע ונשא .עונש, ומבחינה זו
 ךינו כדין המשלם בברירת' קנם (סעיף 201ג(ב) לחוק).

 ד. הורשע אדם במשפט שהתנהל לפי בקשתו ונידון
 לקנס - לא יטיל בית המשפט קנס נמוך מהקנס שנקבע
,  בהודעת התשלום, אלא אם ראה הצדקה מיוחדת לכך
 האת כנהוג לגבי עבירות אחרות של ברירות קנם (סעיף

 201ב לחוק).

 ה. בעבירות תעבורה לא יחולו הסעיפים המסדירים
 את ברירות הקנס באופן כללי, היינו הסעיפים הדנים
 בהזמנה בברירות קנם, בתשלום הקנס ובאי־תשלומו,
 ובהגשת כתב אישום במקום הודעה על ברירת משפט.

 3 ם״וז תש״ל, עמ׳ 109.
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 מתפרסמת בזה הצעת חוק גזםעס חברת הכנסת:

 חוק שירות המדמה (גמלאות)(תיקון מם׳ 17), תשל״ז-1977

 תיקון סעיף 32 1. בסעיף 32 לחוק שירות המדינה (גמלאות) נבוסח משולט, תש״ל-1970!, אחרי סעיף

 קטן(ז) יבוא:

 ״נח) על אף האמור בסעיף זה, אלמנה הזכאית לגמלאות כפל,
 כאשר האחת חיא קצבת שאיר עקב פטירת כעלה והשניה היא קצבת
 פרישה מכוח שירותה, ייקרא לגביה סעיף קטן(ב) כאילו במקופ ״70%״,

 פעמיים, נאמר ״90%״.

 ־תחילה ־־ ־ ־־ 2, תחילתו של חוק זה היא ביו־ם א׳ בניסן תשל״־ו־ע־באפריל 1976).

 הוראת מעבי 3, חוק זה יחול לגבי הזמן שלאחר תחילתו, גם על אלמנה של מי שנפטר לפני כן.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 הקובעת. דבר זה יוצר מצב בלתי הגיוני ובלתי צודק,
 שבמקום140% שהיו לאלמנה לפני פרישתה, היא נשארת

 עם70% בלבד לאחר פרישתה.

 התיקון המוצע בא למנוע מצבים כגון זה ולאפשר
 לאלמנה להמשיך לקבל את קצבת השאיר, כולה או
 מקצתה, בהתחשב באחוזי הקצבה אשר צברה לעצמה.
 עם הגיע האלמנה ל־70% קצבה בזכות עצמה בעת פרי*
 שתה, מוצע שתקבל מחצית מקצבת השאיר המגיעה לה
 כגמלת כפל, בנוסף לקצבת הפרישה המגיעה לה בזכות
 עבודתה. בסך הכל היא תקבל עד 90% מהמשכורת
 הקובעת הגבוהה מבין השתיים שלפיהן מחושבות

 הקצבאות.

 חברת הכנסת ש׳ ארכלי־אלמוזלמו

 אלמנה הזכאית לקצבת שאיר, המקבלת משכורת
 מאוצר המדינה או מקופה אחרת שקבעה הממשלה כקו
 פה ציבורית, משולמת לה בתקופת עבודתה הן המשכורת
 בשל עבודתה והן קצבת השאיד(40% ממשכורת בעלה).

 ביחד עשרה היא להגיע למשכורת של140%.

 כאשר מפסיקה האלמנה לעבוד ופורשת לקצבה
 וזכאית לקצבה מקסימלית בשיעור 70% בזכותה היא,
 מפסיקה היא להיות זכאית לקצבת השאיר, כי לפי סעיף
 32 לחוק, שמוצע לתקנו, אם אדם היה זכאי׳ לגמלאות
 כפל כאלה וסך כולן עלה על70% מהמשכורת הקובעת,
 תופחת הקצבה לפי חוק זה או אחת משתי הקצבאות
 לפיו בםכופ שבו עודף סך כולן על 70% מהמשכורת

 1 ס״ח תש׳׳ל, עמי 65: תשל״ג, עמי 255; תשל״ו, עמי 273: ה־ח 1261, תשל״ז, עני׳ 4.
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 המחיר 64 אגורות


