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 מתפרסמת כזה הצעת חוק מ«טפ הממשלה:

 חוק סדר הדין הפאלי (תיקון מסי 6), התשמ״ה-1954

 תיקון סעיף 40 1. האמור בסעיף 40 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב—1982 1

 (להלן — החוק העיקרי), יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) ציוה שופט של בית משפט מחוזי על השהיית ביצוע השחרור והוגש ערר
 לבית המשפט העליון, רשאי שופט של בית המשפט העליון, אף במעמד תובע
 בלבד, לצוות על השהייה נוספת של 24 שעות; לענין זה יבואו שבתות ומועדים

 במנין שעות אלה.״

ת 2. במקום סעיף 41 לחוק העיקרי יבוא: פ ל ח  ה

 סעיף 41

 ״אופן הגשת 41. (א) בסעיף זה, ״בקשה״ — בקשה לשחרור בערובה שאינה מוגשת

 אגב דיון במתן צו מעצר, בקשה לעיון חוזר וערר.
 (ב) בקשה תוגש בכתב ותכיל תמצית. נימוקיה; לבקשה יצורפו
 העתקים של כתב האישום, פרוטוקול הדיון בבקשת המעצר, ההחלטה
 שלפיה נעצר המבקש או שוחרר בערובה, ומסמכים אחרים המאמתים

 את •העובדות הנטענות בבקשה.
 (ג) קדמו" לבקשה •בקשות שחרור או עררים אחרים — יצורפו גם

 העתקים של אותם בקשות ועררים, פרוטוקול הדיון וההחלטות בהם.

 (ד) בית המשפט רשאי, מטעמים שייראו בעיניו, להיזקק לבקשה
 גם אם לא צורפו העתקים כאמור בסעיף זה.״

י זז שב ד ר ב  ד

 מוצע להסמיך שופט של בית המשפט העליון לצוות
 במעמד התובע על הארכת המעצר לעשרים וארבע
*ם;  שעות נוספות עד לקיום הדיון בנוכחות הצד̂ז

 מוצע ששבתות וחגים• יבואו במבין תקופה זו.

 פעיף 2 סעיף 41 לחוק קובע:

 ״אופן הגשת 3קשות
 41. בקשה לשחרור בערובה שאינה מוגשת אגב
 דיון,במתן צו מעצר, בקשה לעיון ההר וערר
 יוגשו .בכתב, ויכילו תמצית נימוקיהם; קדמו
 להם בקשות שחרור או עררים אחרים — יצורפו
 אליהם העתקים של אותם בקשות ועררים ושל
 י פרוטוקול הדיון בהם; אולם בית המשפט רשאי,
 מטעמים שייראו בעיניו, להיזקק לבקשה גם אם

 לא צורפו העתקים כאמור.״

_ ג סעיף 40 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח י ע  פ

 משולב], התשמ׳׳ב—1982, קובע:

 ״השהיית ביצוע של שחתר
 40. החליט בית המשפט על שחרור עצור
 בערובה והודיעו היועץ המשפטי לממשלה או
 תובע, במעמד מתן ההחלטה, על רצונם לערוד
 עליה לפי סימן זה, רשאי בית המשפט לצוות
- על השהיית ביצוע השחרור לתקופה שלא תעלה
 על 48 שעות; לעניו זה לא יבואו שבתות

 ומועדים .במבין השעות.״

 הוראה זו מעמידה קשיים רבים בפני בתי המשפט,
 הפרקליטות והפניגורים, שכן במקרים לא מעסים לא
 ניתן לקיים את הדיון בערר תוך התקופה שנקבעה

 בחוק.

 1 ס״ח התשמ׳׳ב, עמי 43, עמ׳ 96 ועמ׳ 195; ד״תשמ׳יג, עמ׳ 130 ועמ׳ 145; התשמ״ד, עמ׳ 145.
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 3. בסעיף 188 (ב) לחוק העיקרי, אחרי ״בתוספת הראשונה״ יבוא ״ובעבירות קבס תיקון סעיף 53!
 שלגביהם לא מנהלת המשטרה מרשם פלילי״.

, ^ ף י  4. במקום סעיף 203 לחוק העיקרי יבוא: ^

 ״נימוק־ עיעיי 203. (א) הודעת ערעור תפרט את נימוקי הערעור.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), יכול שהודעת ערעור תהיה
- בלתי מנומקת אם הגיש אותה אסיר או מי שאינו מיוצג בידי סניגור; 4 

 הוגשה הודעת ערעור בלתי מנומקת כאמור, ולאחר מכן מינה המערער
 1 לעצמו או שנתמנה לו סניגור, יגיש סניגורו את נימוקי הערעור סמוך
 לאחר שנתמנה; הגיש אסיר הודעת ערעור והוא מיוצג. בידי.סניגור —
 ־ יגיש הסניגור את נימוקי הערעור סמוך לאחר שנודע לו על הגשת

 הודעת הערעור.
 (ג) לא הוגשו נימוקי הערעור במועד שדרתה חובה להגישם,

 רשאי בית המשפט לדחות את הערעור מטעם זה בלבד.

ר ב ס  ה

 גם העתק מרשימה המתנהלת במשרדו של השר
 הממונה על ביצוע החוק הקובע את העבירה.״

 בתוספת הראשונה מנויות עבירות שנעברו במצרכי
 מזון ־לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח
 — 1957, ולפי חוק התקנים, התשי״ג—1953, ועבירות
 לפי פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש],

 התשמ״ג—1983.

 במרשם הפלילי שמנהלת המשטרה אין רישום
 פלילי של עבירות קנס,״ למעט עבירות קנם לפי פקודת

 התעבורה והתקנות על־־פיה.

 הטיפול בעבירות קנם רבית נעשה לא בידי
 המשטרה אלא בידי יחידות במשרדי הממשלה המופ־
 קדים• על אכיפת החוקים שבהם נקבעו העבירות.
 בהתאם לאמור בסעיף 221 לחוק, ניתן להטיל'קנס
 בבד יותר על עבירה נוספת או התרת. כדי לאפשר
 זאת נזקקים לרישום מוכר של ההרשעות הקודמות

 שנעשה באותן יחידות.

 סעיף 4 סעיף 203 לחוק קובע:

 נימוקי ערסדד
 203. לא־ ביתנו בהודעת הערעור נימוקי הערעור
 או לא פורטו במידה מספקת, רשאי בית המשפט
 להורדת למערער להגיש נימוקים, או נימוקים
 מפורטים יותר, במועד שיקבע; לא עשה
 המערער כך, רשאי בית המשפט, בתחילית הדיון
 בערעור, לדחות את הערעור מחוסר נימוקים.״

י ר כ  ד

 יעילות עבודת ביה המשפט מחייבת כי לבקשות
 לשחרור בערובה, ערר ועיון חוזר יצורפו מסמכים
 הקשורים להחלטות קודמות, כגון: העתקים של כתב
 האישום, של פרוטוקול הדיון בבית המשפט ושל
 ההחלטה נשוא הערר איר העיון החוזר ; כן מוצע לחייב

 צירוף מסמכים שובים המאמתים את העובדות הבטעבות •
 בבקשות, כגון רישום הרשעות קודמות ותעודות

 רפואיות.

_ 3 סעיף 188 לחוק, הדן• בראיות שרשאי תובע . ״  ״
 להביא לענין העונש, קובע:

 ״דרכי הוכחה
 188. (א) מותר לקבל כראיה לענין סעיף 187,
 בנוסף לכל דרך אחרת של הוכחה כדין, העתק
 מהמרשם הפלילי המתנהל בידי המשטרה על
 החלטות של בית משפט או בית דין הדן בפלילים

 הנוגעות לנאשם, למעט זיכוי —
 (1) כשהדיון מתנהל בפני הנאשם — אם
 העתק המרשם הפלילי הוגש לבית המשפט

 • והנאשם לא הכחיש את תכנו;
 (t) כשהדיון מתנהל שלא בפני הנאשם —
 אם העתק המרשם הפלילי הומצא לו מטעם
 התובע, והנאשם לא הודיע לבית המשפט,
 בכתב, תוך שבעה ימיםמיום שהגיע ההעתק

 לידיו, שהוא מכחיש את תכנו,

 (ב) בעביתת מהמנויות בתוספת הראשונה, מותר
 לקבל כראיה, בתנאים האמורים בסעיף קטן(א),
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 (ד) לא הוגשו נימוקי הערעור בידי מי שאינו חייב להגישם,
 או הוגשו נימוקי ערעור שאינם מפורטים די הצורך, רשאי בית המשפט
 להורות למערער להגיש נימוקים או להגיש נימוקים מפורטים יותר,
 במועד שיקבע; לא ־ עשה המערער כך, רשאי בית המשפט, בתחילת

 הדיון בערעור, לדחות את הערעור מטעם זה בלבד.״

 5. בסעיף 208 לחוק העיקרי, בסופו יבוא: ״או, אם המערער הוא שלא התייצב• —
 לדחות את הערעור מטעם זה בלבד״. . . .

 תיקון סעיף 208

 אתרי סעיף 208 לחוק העיקרי יבוא

 208א. (א) נדחה ערעור של נאשם לפי סעיף 208 והוכח לבית המשפט
 כי ההעדרות נגרמה מסיבות שלא היתה למערער שליטה, עליהן, רשאי
 בית המשפט, על פי בקשת המערער, לבטל את ההחלטה על דחיית

 הערעור ולשמוע את הערעור.

 (ב) בקשה לפי סעיף זה תוגש תוך חמישה עשר ימים מיום
 שהחלטת הדחיה הודעה למערער או תוך מועד מאוחר יותר שהסכים לו

 בית המשפט.״

 הוספת סעיף 208א 6.

 ״ביםול דחיית
 הערעור

 בסעיף 225 לחוק העיקרי —

, במקום תסיפה המתחילה במלים ״אם טרם שולם הקנס״ (א)  (1) בסעיף קטן
 יבוא ״אם הוא סבור שנסיבות העבירה מחייבות בירור המשפט, ובלבד

 תיקון סעיף 225 ד.

ר ג פ י ה ר ב  ד

 מוצע להסמיך את בית המשפטי לדחות ערעור
 מהסיבה שהמערער לא התייצב. אולם, המערער יהיה
 רשאי לבקש מבית המשפט לבטל את החלטת הדחיה.
 בית המשפט יקבל את הבקשה ויחליט עלי שמיעת
 הערעור אם שוכנע שהיעדרותו של המערער בגרמה
 מסיבות שלא היתה לו שליטה עליהן; מערער המבקש
 לבםל החלפת הדהיר. יגיש בקשתו תוך חמישה עשר
 ימים מהיום שנודע לו עליה; בית המשפט יהא רשאי

 להאריך מועד זה.

 פעיף 7 סעיף 225 לחוק קובע:

 ׳׳כתכ אישוע כעבירות ?גפ
 225. (א) קביעת עבירה כעבירת קבס אין בד.
 כדי לגרוע. מסמכותו של תובע להגיש בשל
 עבירה כזאת כתב אישום, אם טרם שולם הקנס
 לפי סעיף 223 והוא סבור שבסיבות העבירה

 מחייבות בירור המשפט.

 (ב) בעבירות לפי פקודת העיריזת, לפי
 פקודת המועצות המקומיות, או לפי אחד החי־

 מוצע לחייב כל מערער לצרף את בימוקי הערעור־
 להודעת הערעור; ואולם מערער שהוא אסיר או
 שאיבנו מיוצג יהיה רשאי להמשיך ולהגיש הודעת
 ערעור בלתי מנומקת, אך משיתמנה לו סניגור, תחול
 גם עליו חובת ההנמקה. לא קיים זזםניגוד את חובת
 ההנמקה, יהיה בית המשפט רשאי לדחות את הערעור

 מטעם זה בלבד.

 הוראת החוק הקיימת המאפשרת לבית המשפט
 לדרוש נימוקי ערעור, תצומצם רק לענינו של אסיר
 או מערער בלתי מיוצג. כן תישאר על כנה ההוראה
 המאפשרת לבית המשפט לבקש פירוט יתר של
 הנימוקים. בית המשפט יהיה רשאי לדחות את הערעור

 אם הוראותיו אלת לא נתמלאו.

ק קובע 20 : ו ח ל a פעיפים סעיף 
 5 ו־6

 ״דיון בפני בעלי הדין
 208- הדיון בערעור יהיה בפני בעלי הדין;
 אולם אס הוזמן בעל דין ולא התייצב; רשאי

 בית המשפט לדון בערעור לא בפניו.״
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 שטרם נמסרה הזמנה לפי סעיף 222 או, אם נמסרה ההזמנה כאמור — טרם
 שולם הקנס לפי סעיף 223.״ ;

- (2) בסעיף קטן (ב), •במקום ״בתוספת לפקודת :בתי המשפט העירוניים״
 יבוא ״בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד— *

. ׳ ' 2 1984 

 8. בסעיף 227 לחוק העיקרי, אחרי ״סעיפים 222 עד 226״ יבוא ״וסעיפים 228 תיקיו >מי1» 227
 עד,230״.

\ בסעיף 228 לחוק העיקרי — י תיקו! &עיף 228 9 

 (1) האמור בסעיף קטן (ב) יסומן (1) ואחריו יבוא:

 ״(2) מי שהוסמך לפי סעיף קטן (ג) לא ימסור לאדם הודעת תשלום
 קבס •אלא ימסור הזמנה למשפט אם היה לו יסוד להניח שהעבירה

 . נעברה בנסיבות שתובע הודיע כי הן מחייבות בירור המשפט. ״;

ר ב פ ? י ז ר ב  ד

 בעבירות אלה. סעיפים 222 עד 226 קובעים את
 ההליכים בעבירות קנס, ואילו סעיפים 228 עד 230
 קובעים את •ההליכים לגבי עבירות קנם שבהם יש

 ברירת משפט.

 סעיף 227 לחוק קובע:
 ״תחולה

 227. הסמכות לפי סעיף 221 לא תחול לגבי
 עבירות שחוק אחר מסמיך לקבען כעבירות קנם,
 אולם הודאות סעיפים 222 עד, 226 יחולו על

 עבירות כאלה.״

 עפ הנהגת השיטה של ברירת משפט לגבי עבירות
 תעבורה ועבירות קנס נוספות שניתן לקבען כעבירות
 של ברירת משפט, ובעקבות הניסיון שנרכש בהפעלת
 שיטה זו, מוצע להבהיר כי ניתן יהיה לקבוע כעבירות
 של ברירת משפט גם עבירות שחוק אחר הסמיך ל קבען
 כעבירות קנס, ושהוראותחוק סדר הדין הפלילי יחולו
 יגם על עביר\ת של ברירת משפט שנקבעו כעבירות

 קנס בחוקים אלה.

 פעי!* 9 סעיף 228 לחוק קובע:

 ׳׳כדירת מעמט
 288. (א) היה לשוטר או למי ששר הפנים או
 שר התחבורה הסמיך לכך יסוד להניח כי אדם
 פלוני עבר עבירת קנס שהיא .עבירת תעבורה
 כמשמעותה בפקודת התעבורה, רשאי הוא למסור
 לו הודעת תשלום קנם; ההודעה וזהיה בטופס

 . קוקימ המפורטים בתוספת, לפקודת בתי המשפט
 העירונייפ, רשאים להורות על הגשת כתב אישום
 גס ראש חדשות המקומית, םגו ראש הרשות
 המקומית שמועצת הרשות הסמיכה אותו לכך או
 עובד אחר של הרשות המקדמית שמועצת הרשות
 הסמיכה &נותו לכד, דרך כלל או לעבירות

 ־ממויימות. :

ה (1): ב־ע״פ (ת״א) 152/82 (פסקים, ק ס פ  ל
 התשמ״גייא׳, עמ׳ 150), נדונה השאלה אם ניתן להגיש
 כתב אישום בשל: עבירה שנקבעה כעמדת קנם גם
 בשלב שלפני מסירת ההזמנה לדין לידי העבריין, לפי
 סעיף 222 לחוק העיקרי. בית המשפט פירש את הוראות

 החוק והשיב על שאלה זו בחיוב.

 מוצע להבהיר, כי הסמכות הקיימת בידי תובע
 להגיש כתב אישום על עבירה שנקבעה כעבירת קנס,
 בטרם שולם הקנס, תעמוד בידו גם בטרם שנמסרה

 לעבריין ההזמנה לפי סעיף 222 לחוק העיקרי, והתובע-
 יהיה רשאי להגיש כתב אישומ במקום ההזמנה הנותנת

 לנאשם ברירה לשלם את הקנס.

ה (2) : בעקבות הקמת בתי המשפט ק ס פ  ל
 המקומיים במקום בתי המשפט העירוניים, יש צורך
 בתיקון איזכור הוראת החוק המתייחסת לבתי משפט

 אלד.

 8 סעיף 221 לחוק מספד את שד המשפטים

 לקבוע. עבירות קנס ואת שיעוד הקנס

 2 ס״ח התשמ׳־ד, עמ׳ 198.
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 (2) בסעיף קטן (ג), בסופו יבוא: ״הודעת תשלום קנס לגבי עבירות אלה
 תימסר על ידי מי שהשר הממונה הסמיך לכך. ״;

 (3) בסעיף קטן (ד), במקום ״225״ יבוא ״224״ ;

 (4) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 ״(ה) קביעת עבירת קנס כעבירה של ברירת משפט, אין בה כדי
 לגרוע מסמכותו •של תובע להגיש בשל אותה עבירה כתב אישום, אם
 הוא סבור שנסיבות העבירה מחייבות את בירור המשפט, ובלבד שטרם

 נמסרה הודעת תשלום קנס לפי סעיף קטן (א).״

 תיקון סעיף 230 10. בסעיף 230 לחוק העיקרי, בסופו יבוא :

 ״הורשע האדם בבית המשפט על העבירה ונגזר דינו לקנס, לא יפחת הקנס מהסכום
 הנקוב בהודעה, אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו״.

ד כ ס י ה ר כ  ד

 לא י שולם, ובכך ההבדל בין שתי השיטות לעניו הגשת
 כתב אישום רגיל.

 במקרים שהתובע קבע כבלתי •מתאימים להגשת
 הודעת תשלום קנם, מוסר ההודעה יהיה רשאי למסור
 הזמנה למשפט במקומה. שיקול הדעת לענין הגשת
 כתב אישום רגיל יהיה בידי תובע והוא יבהה את

 מוסר ההודעה.

 (2) לגבי עבירות קנס לפי חוקים־ ששר המשפטים
 אינו הממונה עליהם — המסירה של הודעת תשלום
 קנם תיעשה על ידי מי שהשר הממונה הסמיך לכך.
 הסדר דומה קיים לגבי עבירות קנס שעליהן חלה

 השיטה של ברירת קנס.

 0עיף 10 סעיף 230 לחוק קובע:

- ״וזימנה למשפט
 230. הודיע אדם לפי סעיף 229 (א) שברצונו
 להישפט על העבירה, תישלח לו הזמנה למשפט;
 בית המשפט רשאי, מנימוקים שיירשמו, לקיים
 את המשפט" גם אם ההודעה האמורה "ניתנה

 באיחור.״

 התיקון המוצע מאמץ הוראה שנקבעה. בסעיף 224
 לחוק לגבי עבירה שחלה עליה ברירת קבס. לפי אותה
 הוראה, מי שבחה להישפט׳ בענין ,של עבירת קנס
 וחוייב בדין — דינו קנס שאינו נמוך מהקנס שנקבע
 בהזמנה למשפט, ובית המשפט רשאי להפחית מן הקנס
 רק אמ נסיבות מיוחדות מצדיקות זאת. מוצע לקבוע
 הוראה דומה לגבי עבירה שהלה עליה בדירת משפט.

 שנקבע ויפורטו בה העבירה ושיעור הקנס
 שנקבע לה.

 א (ב) שוטר או מי שהוסמך כאמור בסעיף
 קטן (א) לא ימסור לאדם הודעת תשלום קנס
 אלא ימסור לו הזמנה למשפט, אם היה לו יסוד
 להניח שהעבירה נעברה בנסיבות מחמירות

 כאמור בסעיף 29 לפקודת התעבורה.
 (ג) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה
 חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בצו כי
 עבירות קבס נוספות יהיו עבירות של ברירתי
 משפט ויחולו עליהן הוראות סעיף זה, וסעיפים

 229 ו־230 בשינויים המחוייבים.
 (ד) על עבירות שסעיף זה חל עליהן לא

 יחולו הוראות סעיפים 222 עד 225.״

 סעיף 228 לחוק העיקרי מתייחם לברירת משפט,
 כשיטה. שונה מהשיטה, של ברירת קנס. אי לזאת,
 ההוראות שבסעיפים 222 עד 224 — הדנות בברירת
 קנס — לא יכולות לחול על העבירות שעליהן חלה

 ־השיטה של ברירת משפט.

 סעיף 225 לחוק מאפשר הגשת כתב אישום במקום
 מסירת הזמנה׳ למשפט. מוצע שהוראה זו תחדל לגבי
 עבירות של ברירח משפט בשינוי זה: התובע יוכל
 להגיש כתב אישום רגיל רק אם• טרפ נמסרת הודעת
 תשלום קבס. הודעת תשלום קנס מהווה פסק דין, שלפיו
 נקבעת ׳הרשעתו של אדם ומוטל עליו קנס. יצויין כי
 בשיטה של ברירת קנס ביתן להגיש כתב אישום. רגיל
 גם אחרי מסירת ההזמנה למשפט, והוא כל עוד הקנס

 34 הצעות חוק 1703, ט׳ בכסלו התשמ״ה, 3.12.1984.



 בסעיף 231 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא: תיקון סעיף231

 ״(ג) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול את סמכותו לעכב הליכי המשפט
 כאמור בסעיף קטן (א), דרך כלל, לסוגי עניבים או לענין מסויים — גם לפרקליט
 המדינה ולמשנהו, לפרקליט מחוז או לפרקליט אחר מפרקליטות המדינה שהוענקה
 לו סמכות •של פרקליט מחוז לפי סעיף 242 — לגבי אישום בעבירה שאינה פשע

 ושהוגש בידי תובע שאינו פרקליט מפרקליטות המדינה.״

.11 

 12. בסעיף 239 לחוק העיקרי, אחרי ״פקודת ביטוח־ רכב מנועי [נוסת חדש], התש״ל— תיקון סעיף 239
 1970״ יבוא ״בעבירות שנקבעו כעבירות קנם״.

 תיקון התוספת
 השניה

 13. בתוספת השניה לחוק העיקרי, •בפרט (1), המלים ״428 דישה״ — יימחקו.

ב ס י ה ר ב  ד

 פעיף 12 סעיף 239 לחוק קובע: •
 ״סדרי הזמנה כעבירות קלות

 239. בעבירות לפי פקודת התעבורה אי התקנות
 לפיה, פקודת העיריות ופקודת ביטוח רבב מנועי
 [נופח חדש], התש״ל—1970, או לפי חיקוק אחר
 ששר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק
 ומשפט של הכנסת, קבע לכד, רשאי שר
 המשפטים לקבוע בתקנות סדרי אישום והמצאת

 מסמכים, אף בסטיה, מהוראות חוק זה.״
 לפי המוצע יחדלו ההוראות. המיוחדות לגבי סדרי
 אישום והמצאת מסמכים למשפט גם לגבי עבירות

 קנס שנקבעו לפי כל חוק.

1 בתוספת השניה לחוק. מנויות העבירות 3 _ ״  ״
 שבגינן ניתן להגיש קובלנה פרטית;
 עבירות אלה, הן מסוג עוון. בין עבירות אלה נכללה
 העבירה לפי סעיף 428 רישה לחוק העונשין, התשל״ז—

•1977 

 בשנת התש״ם הוחלף סעיף 428 לחוק העונשין,
 הדן בסחיטה באיומים, והעבירה לפי הרישה, שהייתה

 עוון, הפכה להיות פשע.
 בשל חומרתם של העבירה ושל העונש הצפוי־
 לעבריין, דרוש שזכות התביעה תהית ביד־ המדינה

 בלבד ושלא תתאפשר הגשת קובלנה פרטית.

 העיף 11 סעיף 231 לחוק אומר:

 ״עיכוב זזליביפ
 231. (א) בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום
 ולפני הכרעת הדין, רשאי היועץ המשפטי
 לממשלה, בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט,
 לעכב את ^ליבי המשפט; הוגשה הודעה כאמור
 יפסיק בית המשפט את ההליכים באוחו משפט.
 (ב) היועץ המשפטי' לממשלה רשאי
 לאצול למשנהו — דרך כלל, לסוגי ענינימ או
 לענין מסויים — את סמכותו לעכב הליכי
 המשפט כאמור בסעיף קטן(א), באישום בעבירה

 שאינה פשע.״

 הגידול במספר הבקשות לעיכוב הליכים משפטיים
 מקשה על הטיפול בהן.בידי היועץ המשפטי לממשלה

 ומשניו.

 מוצע לאפשר את אצילת סמכותו של היועץ
 המשפטי לממשלה לעכב הליכים לגבי עוונות וחטאים
 שנידונים בבית משפט השלום — לפרקליט המדינה
 ולמשנהו, לפרקליט מחוז, או לפרקליט אחר מפרקליטות
 המדינה שהוענקה לו סמכות של פרקליט מחוז. לא
 תהיה אצילת סמכות לעבין עוונות ופשעים שכתב
 האישום בגינם הוגש בידי פרקליט־ מפרקליטות

 המדינה.
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