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 מתכרכמת כזה הצעת חוה מטעפ ועדת החוקה חוק ומשפט:

 חוק העונשין(תיקון מסי 23), התשמ׳יג-983ז

א: בו , י  במקום סעיף 13 לחוק העונשין, התשל״ז—1977 ג

 13. (א) מי שלא מלאו לו אחת עשרה שנים אינו בר אחריות פלילית.

 (ב) מי שלא מלאו לו שלוש עשרה שנים אינו בר אחריות פלילית
 למעשהו או למחדלו, אלא אם כן הוכח שבשעת מעשה היה מסוגל לדעת

 שאסור' לו לנהוג כפי שנהג.״

ר כ מ י ה ר ב  ד

ת סעיף 13 1. ם י ה  ה

 ש^רגלל מגיל צעיר לבצע פשע מכלי להיות צפויים
 לענישה כלשהי, מסגלים לעצמם אורח חיים עברייני
 וגדלים כפושעים, נערים אלה מנוצלים בידי פושעים

 מקצועיים לצרכיהם.

 הנסיון שהצטבר מאז התיקון משנת התשל״ח דורש
 תיקון המצב לאלתר, תיקון החוק והפחתת גיל האח
 ריות הפלילית, יציבו תמרור אזהרה נוסף לנערים כאלה

 ויעמידום כבר בראשית דרכם על חומרת מעשיהם.

 • הצעה זו מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, היא
 פשרה בין שתי הצעות: אחת היתד!• להוריד את גיל
 האחריות הפלילית לתשע שנים — כפי שהיה המצב
 לפני התיקון משנת התשל״ח, תוך מתן שיקול להעלות
 את הגיל עד שתים עשרה שנים, אם הוכח שבשעת
 מעשה •הקטין היה מסוגל לדעת שאסיר, לנהוג כפי
 שנהג; ההצעה השניה היתה לקבוע את גיל אחת עשרה

 שנים כגיל האחריות הפלילית לקטינים בכל המקרים.

 בהצעת הפשרה של הועדה מוצע לקבוע את גיל
 אחת עשרת שנים לאחריות פלילית, ולהשאיר שיקול
 להעלותו עד שלוש עשרה שנים, אם היה הקטין בשעת

 מעשה מסוגל לדעת שאסור לו לנהוג כפי שנהג.

 חברי הכנסת: שושנה ארכלי אלמוזלינו, יעקכ ז׳אק
 אמיר, אמנון לין, רפאל פריסה, כני

 שליטא

 סעיף 12 לחוק העונשין, התשל״ז—1977, כפי שהיה
 בתוקף עד יום א׳ בתמוז התשל״ה (6 ביולי 1978), קובע:

 ״13. (א) מי שלא מלאו לו תשע שנים אינו בר
 אחריות פלילית.

 (ב) פי שלא מלאו ליו שתים עשרה שנים
 אינו בר אחריות פלילית למעשהו או למחדלו
 אלא אם הוכה שבשעת מעשה היה מסוגל לדעת

 שאסור לו לנהוג כפי שנהג.״

 בהוק העונשין (תיקון מס׳ 3), התשל״ח—1978.
 הוהלף סעיף 13 ונוסחו כיום הוא:

 ״13. מי שלא מלאו לו שלוש עשרה שנים אינו
 בר אחריות פלילית.״

 החוק המתקן כלל גם תיקונים לחוק הנוער (טיפול
 והשגחה), חתש״ך—1960, לפיהם הוסמך בית המשפט
 ליתן הוראות בדבר לימודיו, חינוכו ושיקדמו הנפשי
 של קטין נזקק וכן להורות על החזקתו במעון אן במעון

 נעול. תיקונים מלה לא מומשו בפועל.

 העלאת גיל האחריות הפלילית יצרה מצב בלתי
 נסבל של פעילות פלילית רבה מצד נערים מתחת לגיל
 13, מבלי שיהיו בידי הרשויות הנוגעות בדבר אמצעים
 חוקיים לבלמה. תיקון החוק התפרש כהיתר לפשיעת

 נערים וכחםינות מוחלטת.

 חמורה ביותר היא הפגיע־ בנוער עצמו. נערים
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