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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת החוקה חוק ומשפם של הכנסת:

 חוק לתיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצי וחיפוש) [נוסח חדש] [254]
 (תיקון מסי 5), ההש״ן-989ז

(להלן תיקון סעיף 11  1, בסעיף 11 לפקודת סדר הדין הפלילי(מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשמ״ט־11989
- הפקודה) -־

 (1) בסעיף קטן(א), בסופו יבוא: ״הורה הקצין הממונה על מתן ערבון כספי, רשאי
 הוא להורות שיופקד בקופת בית משפט שלום״.

 (2) במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ב) ערובה לפי סימן זה, היא על תנאי שהחשוד יתייצב לחקירה במשטרה
 או למשפטו בכל מועד שיידרש לכך ורשאי הקצין הממונה, בהסכמתו של

ר ב ש י ה ר ב  ד

 קיימת היום, תינתן למשטרה סמכות לבקש הפקדת דרכונז
 והתחייבות שלא לצאת מן הארץ, הכל בהסכמת החשוד. יהיה
 בכך כדי לחסור את ההליכה לבית המשפט כאשר החשת

 הסכים לתנאי הערוכה.

 בתוצאה מכר מוצע להשוות את תקופת הערובו
 המוטלת בבית משפט דכמשסרה ולהעמידה על 180 ימים, כן
 חיחסד גס כאן ההליכה לבית המשפט לצורך קביעת ערובז

 לתקופה ארוכה יותר.

 מסרח התיקוביס המוצעים היא למנוע מעצר אדם שלא
 לצורך ולמנוע הבאת חשוד בפני שופט באשר שחרורו

 בערובה יכול להיעשות בתחנת המשטרה.

 לסעיף 1 תינתן אפשרות להפקיד ערבדן כספי אשר
 הוטל על חשוד על ידי המשטרה בקופת בית המשפט, זאת
 הואיל ואין היים למשטרה האמצעים הפיזיים להחזקת כספים.

 פרט לאפשרות של הטלת ערבות על חשוד כפי שהיא

 ; דיני מדינת ״שראל, ינוסח חדש 12, עמ־ 284: החש״ל, עמ׳ 16! התשל״ג, עם׳ 146¡ התשל׳׳ד, עמ׳ 70; החש׳׳ס, עמ׳ 116.
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 החשוד, להתנות את השחרור גם בהפקדת דרכונו של החשוד במשטרה
 ובהתחייבותו של החשוד בכתב שלא לצאת מן הארץ. דין התחייבות כזו כדין

 צו שופט לעיכוב יציאה מהארץ״:

 (3) בסעיף קטן (ד), במקים ״תשעים יום״ יבוא ״מאה ושמונים ימים״.

 2. במקום סעיף 12 לפקודה יבוא:

 ״ערר ועיון 12. מי ששוחרר בערובה לפי סימן זה רשאי:
 חוזר

 (1) לעדור לפני בית משפט שלום על גובה הערובה תוך שבעה ימיס
 מיום מתן הערובה:

 (2) להגיש לבית משפט שלום בקשה לעיון חוזר בענין הנוגע לתנאי
 השחרור, אם נשתנו הנסיבות והדבר עשוי להשפיע על קביעת תנאי

 השחרור״.

 בכותרת סימן ג׳ לפקודה, במקום ״הנעצר״ יבוא ״החשוד״.

 בסעיף 17 לפקודה, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:

 ״(ד) קצין משטרה רשאי לשחרר אדם שנעצר לפי סעיפים קטנים(ב) או(ג) לפני
 תום תקופת המעצר שנקבעה עליידי השופט, אלא אם כן קבע השופט שהעצור יובא
 לפניו או שהעצור ביקש זאת. השחרור יהיה ללא ערובה או בערובה כפי שקבע בית
 המשפט, או בערובה שיקבע קצין המשטרה כאמור בסעיף 11, אם לא קבע בית

 המשפט אחרת, ובלבד שהחשוד או סניגורו הסכימו לה״.
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 אחרי סעיף 18 לפקודה יבוא:

 18א. (א) היה יסוד סביר לחשוד שאדם עבר עבירה (להלן - החשוד<
 והחשוד אינו במעצר או במאסר דטרם הדגש כתב אישום נגדר, רשאי שופט של
 בית משפט שלום לדרוש ממנו, בנוכחותו, ליתן ערובה, על מנת להבטיח
 שיתייצב לחקירה במשטרה ולמשפטו ורשאי הוא להוסיף תנאים ככל שימצא

 לנכון, לרבות הפקדת דרכון ולצוות על איסור יציאה מן הארץ.

 (ב) הטיל בית המשפט ערובה לפי סעיף זה יחולו, בשינויים המחוייבים,
 הוראות סעיפים 37 עד 43, 45 עד 50, 55 ו־56 לחיק סדר הדין הפלילי [נוסח

 משולב], התשמ״ב-1982, כאילו שוחרר החשוד בערובה״.
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 ״ערובה ללא

 מעצר

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מיוחדים, יוזמן לבית המשפט בדי שזה יחליט בעבין, הכל
 מבלי שיהיה החשוד במעמד של ״עצור״. על ערובה שהוטלה
 בבית המשפט יחולו הדינים הרגילים החלים בענץ, לרבדח

 האפשרות של הגשת ערר ובקשה לעיון חוזר.

 לסעיף׳ 4 מוצע לאפשר שחרור חשוד לפני תום המועד
 שנקבע בצו המעצר שניתן על ידי שופט, אם המשטרה סברה
 שאין עוד צורך במעצר ואם החשוד הסכים לכך. גם כאן תחסך
 ההליכה לבית המשפט לצורך שחרור, אלא אם כן קבע
 השופט אחרת בצו המעצר או אם החשוד ביקש שיובא לפני

 השופט. ,
 חבר הכנסת דוד ליבאי
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 'סעיף 2 חשוד ששוחרר בערובה במשטרה יוכל להגיש
 רר לבית משפט על הערובה ותנאיה(למשל כאשד הוא חזר
 ;ו מהסכמתו) וכן לבקש מבית המשפט עיון חוזר בהחלטת
 ;משטרה, אם נשתנו הנסיכות שעל בסיסן נקבעה הערובה.

 יפעי£ים הסעיפים המוצעים מיועדים להסיר את הסטיג־
 . ו־5 מה הדבקה במעמד של ״עצור״ לגבי מי
 זהמשמרה אינה מתכוונת לעצור, אולם היא מבקשת להטיל
 ליו ערובה כדי להבטיח את התייצבותו לחקירה ולמשפט.
 פיכך חשוד שלא הסכים לתנאי הערובה שהוצעו לו
 :משטרה או שהמשטרה מבקשת לקבוע לגביו תנאי ערובה
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