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 חוק בתי ־המשפש (תיקון מס״ החשמ״ת-1988 1681]

ק העיקרי), ה״לפת ס7יו׳ 80 1 (להלן - החו י המשפט [נוסח־חדש], התשמ״ד-1984 ת ף 80 לחוק ב י ע  1. במקום ס

 יבוא:

ע ת השופטיס, תכרי נחלקו דעו ותר, ו  ״ב־ת &שפם 80. >א) בית משפט הזץ בשלושה או י

ן פלילי - י , ובענ ן ת אב־בית־הדי ע ע ד ב לדעה אחת - תכרי ו ת הרוב: אין ר ע י ד ו ב ־ , ל ח נ  ש

ת ו ע ד  ה
לה עם הנאשם. ! סקי ת אביבית-הדי ע ד ר ל ש  הדעה א

פט נש או מידת ־העונש - רואים שו ג העו ן סו י  (ב) לא היתה דעת •רוב לענ
תר -בנסיבות הענין, .כאילו ו ג העדנש אד מידת העונש החמורים בי ו  שהציע את ס
: גחלקד ותר להצעתו ה בי ב ו ר ק ת ההצעה ה ל השופט שהציע א  הצטרף לדעתו ש
ת ע ע ד תר - תכרי ו נש או מידת העדנש החמדדןם בי  הדעות איזהו סוג העו

 אב־בית־הדין.״
ר ב ס י ה ד ב  י- ז

 אב־בית־הדין םמ־ד שהיא המקילה עס הנאשם. פסקה זו היתה
 קיימת בסעיף 80 לחוק בתי ־המשפס עד תיקונו בתיקון מם׳ 3
, עמ׳ 216). באותו תיקון הוספה •הוראה  לחיק (ם׳׳ח התשמ״ו
 שקבעה מהו הדין כאשר דעות השדפסים חלוקות לעבין
 העונש, אך בטעות נמחקה הפסקה האמורה שעניבה הכרעת

 הדין.

 בהעדר הוראה מיוחדת זו, תחול בענינים פליליים
 ההוראה הכללית• שבסעיף 80 לחוק, הקובעת שבאין רוב
 לדעה אחת תכריע דעת אב־בית־הדץ. הוראה זו עלולה
 להביא לתוצאות בלתי רצויות אם דעתו של אב־ביח־הדיו
 תהיה הדעה המחמירה עם הנאשם. מוצע, איפוא, לחזור

 ולכלול בחוק את ההוראה שבוטלה.

ף 1 סעיף 80 לחוק קובע לאמור: י ע  ס

ן בשלושה או יותר, ובחלקו ׳דעות  ״בית משפט הי
ב לדעה אחת. - תכריע ן רי  השופטים, תכריע דעת הרוב: אי
 דעת אב־ביתיהדין: לא היתה דעת דדב לעניו סוג העונש או
ת סוג העונש או מידת  מידת העונש - רואים שופס שהציע א
 העונש החמודים ביותר בנסיבות הזמין, כאילו הצסרף לדעתו
 של השופט שהציע את ההצעה הקרובה ביותר להצעתו:
 "נחלקו הדעות איזהו סוג העונש או מידת העונש החמורים

 ביותר - תכריע דעת אב־ביתיהדין.״

 מוצע להוסיף לסעיף זה פסקה לעבי: הכרעת הדין
 בעביבים פליליים שתקבע כי כאשר נחלקים שופסי בית
 המשפט בדעותיהם ואץ רוב לדעה אחת, תכריע הדעה אשד

 ם״ח התשפ׳׳ד, עמי 198.
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 ת־קיו כע״־ 03! 2• בסעיף 108 לחוק העיקרי -

 (11 בפסקה !3), במקום ״הערכת הוצאות המשפט״ יביא ״הטלת הוצאות משפט.
 הערכתם״:

 (2) אחר״ פסקה (3) יבוא:

עת שיעורי התשלומים שרשאי בית משפט או רשם להטיל על בעל דין  ״(4) קבי
ר רישום פרוטדקיל הדיון, בין ידנית רבץ במכשיר הקלטה אד  בהליך אזרחי עבו

ת דרלי גבייתם של תשלומים כאמור.״ לרבו  באמצעים אחרים, ו

- 2  תישי! חיק בית 3. בסעיף 43(ב) לחוק בית הדין לעבודה. התשכ״ט-1969
 הד־ן לעבודה

ם ״הערכת הוצאות משפט״ יבוא ״הטלת הוצאות משפט,  (1) בפסקה (4), במקו
 הערכתם״;

 (2) אחרי פסקה (8) יבוא:

 ״(9) קביעת שיעורי התשלומים שרשאי בית דין או רשס להטיל על בעד דין בהליך
ר הקלטה ־או באמצעים בץ במכשי ר רישום פרוטוקול הדיון, בין ידנית ו  אזרחי עבו

יתם של תשלומים כאמור.״ ת דרכ* גבי לרבו  אחרים, ו

ב תחילתו של ר  ייי־אייז.־עב- 4. הוראות סעיף 1 יחולו גם על תיקים התלויים ועומדים לפני בית משפט ע
ק זה.  חו

 במשפטים שבהם המדינה היא אחת מבעלי ילדיו, עשויה
 ה־א גם להיות בעד הדין שעליו •וטלו הוצאות רישום
 הפרוטיקול. מבדענה זו כדוד ביציע הצעת התיק בהוצאה
 מתקציב המדינה. לכיסוי הוצאה זד ישמש תקציבו השיטף של

 המשרד שיהא נזגע בדבר כנתבע או כתובע.

 הוא הדין לגכ־ המוסד לב־סיח לאומי לענין פריסיל׳ילים
 של ב־ת הדין לעבידה בתיקים שהמוסד צד להם.

ף 3 1. סעיף 43 לחוק בית הדיו לעבודה. י ע  ס
 ו!תשכ״ט-1969, עב־נו ״ביצוע ותקנות״, וסעיף קטן(ב) שבו
י  ..$וגע כ׳ ״שד המשפטים י־שאי. לאחר התייעצית עב ש
 העבודה, להתקין תקנות בדבר סדד הדי־ בבית הדין, ׳לרבות
ד ערעדדים וכ: תקנות בדבר... העלבת הוצאות  תקנית בדי
׳. הוראה זי מקבילה להוראות סעיף 108 לחיק בתי  משפע...,
י בתי י י במעיח 2(1) לע־ל מוצע לתקנן -ענ ש  דמשפפ, א
״  המשפט. מוצע, איפיא לעי־יד תיקו; זהה גם לעני* בוז־ הד

 לעבודה.

׳ בסעיף 43 תיקון מקב־־ גם לזה האמור  2. מוצע דבלי
 בסעיר 2(2) שלעי-, דהיינו, להסמיך את שר המשפטים,
 לאחד התייעצות בשר העבודה, להתקין תקנות לעניו תשלוס
־ הדי־ן בבית הדין לעבודה ולעני! דדכ־ קי עי י ישום פי  עביר י

 גב־תי של התשלום.

 3. תיקינם של סעיפים 1 י־3 איני ברוד בהוצאה
 תקציבית.

ף a 2 סעיר 108 לחוק העיקר־ קובע כ־ ״שר י ע  ס
י הדין  המשפטים דשא־ להסד־ל בתקנות סדר־ דין את סדי
 ־הנוהג לפני בתי משפט, רשמים ולשכות הוצאה יפועל...

 יבהם - הערכת הוצאית המשפט...״.
 היות והיעלה ספק אם יש בנוסח זה כדי להספיד את השר
 להתקין תקנות גם בדבר הטלת ההוצאות על בעלי הדין -
 כשלמעשה קיימות כב־ תקנות באלה מזה זבן רב - מוצע

 ־הבהיר שהשד אבן מוסמך לעשות בו.

 2) היום נרשם פרוטוקול הדיון ברוב המשפטים באופי
 •ד:־, אם ב־ד• השופט עצמו ואם ביד־ קצרן, על פ׳ הכתבתי
 שד השופט. ההתעסקות בכתיבה או בהכתבה, בעיקר
 במשפטים גדולים, מקשה עד השופט להתרשם מהעדים

 המיפיעים בפניו ׳להתרכז בעבודת הש־פוט עצמה.

 קיימת אפשרית להעסיק לצורך רישום הפדוטיקולימ
 גופים שמחו7 למעי״בת בתי המשפט, המתמתיכ בי־ישים על
 •די הפעלת כעבדי תמלילים, כ־ שגית: להגיע למצב שב* -א
 יצטרך שופט להנחית את הרושב בזמן הדיין א* להכתיב לי
 את הפרלטיקו־. רישום כזה כרוך בהוצאה כספית אשי־ אין
 ביד׳ הנהלת בתי המשפט לכסיתה. מוצע, איפדא. להסמיך את
 שר המשפס־ם להתקין תקנוה שלפיהן יהיה ייל. המשפס
 ־שאי להטיל את היצאת הלישום על בעלי הדין. בשיעורים
 שיקבעו בתקנות. כמו כן ״קבעו בתקנות דרכי גביתן של
י שניתן יהיה לקבוע הסדר שלפי׳ •שלמו בעלי  ההיצאות, כ
 הדין את ההוצאית ישירות לרושמיס. ללא צוד־ בתיווכה של

 קופת בית המשפט.
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