
 רשומות

 הצעות חוק
 ב״ה בתמוז התשנ״ד 2290 4 ביולי 1994

 עמוד

 הצעת חוק לתיקון סדרי הדין(חקירת עדים)(תיקון מסי 2) (העדה בעבירת מין), התשנ״ד-994 ו . 534

 תיקונים עקיפים:

 חוק בתי המשפט {נוסח משולב], התשמ״ד-934ו

 חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשנ־ב-992ו

 הצעת חוק רשות השידור(הוראת שעה)(תיקון), התשנ״ד-994 ו 535



 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסה:

 [849] הצעת חוק לתיקון סדרי הדין(חקירת עדים)(תיקון מסי 2)
 (העדה בעבירת מין), התשג״ד-994ו*

, אחרי סעיף 2א יבוא: ן(חקירת עדים), התשיי׳ח-ד195ו . בחוק לתיקון סדרי הדי  הוספת סעיף :ב ו

 •עדות שלא 2ב. (א) במשפט פלילי בשל עבירת מין, רשאי בית משפט, לבקשת תובע,
 בפני הנאשם להורות שעדותו של אדם הטוען שנפגע בעבירה כאמור תישמע שלא בפני
 הנאשם אלא בנוכחות סניגורו: לצורך כך רשאי בית המשפט להורות על
 הוצאת העד או הנאשם מאולם בית המשפט או על דרך אחרת לשמיעת

 העדות.

 ;ב) בית המשפט לא יחליט באמור בסעיף קטן(א) אלא אם בן שוכנע,
 לאחר שמיעת ראיות, שנתקיימו בל אלה:

 (1) העדת העד עלולה, על פי עדות מומחה, לגרום לעד נזק נפשי
 של ממש בשל נוכחות הנאשם, או שעל פי עדות מומחה קיים יסוד
 סביר להניח שהעד אינו מסוגל להעיר עדות מלאה בשל נוכחות

 הנאשם:

 (2) נעשו הסידורים הדרושים כדי לאפשר לנאשם לצפות בבל
 מהלך העדות ולשמוע אותה ולהציג לעד שאלות באמצעות

 סניגורו.

 (ג) בית המשפט רשאי, מיוזמתו או לבקשת תובע ולאחר שניתנה
 הזדמנות נאותה לנאשם לטעון את טענותיו, להחליט באמור בסעיף קטן(א).
ת ד עדו  אם נוכח במהלך העדות כי בשל מצבו של העד אין הוא מסוגל להעי
 מלאה ביובהות הנאשם: ואולם בית המשפט לא יחליט באמור אלא אם כן

 נובח שנעשו הסידורים האמורים בסעיף קטן(בץ2).

לא היה  (ד) החליט בית המשפט כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ג), ו
ו לענין הבקשה וכן יצג  הנאשם מיוצג, ימבה לו בית המשפט סניגור מטעמו שי

 בהמשך ההליך המשפטי.

 (ה) לענין סעיף זה -

, לחוק העונשין, התשל״ז-דד9ו*,  ״עבירת מין״ - עבירה לפי סימן ה׳ לפרק י
 למעט עבירות לפי סעיף 348(ג), 349 ו־352 לאותו חוק:

 ״שמיעת ראיות״ - למעט חקירת העד בנוכחות הנאשם.

ר ב ס י ה ר ב  יצירת ררך חדשה למתן עדותו, בדרך של הפרדה בין הקרבן ד
 לבין הנאשם תוך שמירת העקרונות המשפטיים הכלליים על

 ידי מתן אפשרות לנאשם לצפות בעדות ולשמוע אותה.

 סעיף ו קרבנות של עבירות מין, בעיקר קדבנית של
 מעשי אונם, נרתעים מלהעיד בנוכחות
 הנאשם. מטרתו של הסעיף המוצע, להקל על הקרבן על ידי

 * היגעות תוק מסי -
 שע״א - הועברה לועדה ביום י׳ באדר התשנ״ג נ3 במרס 1993)¡

 תקע״א - הועברה לועדה ביום י׳ באדר התשנ״ג (5 במרס 1995):
 תתב־ח ־ הועברה לועדה ביום כיו בתשון התשנ־ד (סל בנובמבר 1993).

 1 ם״ח התשי־ח, עבד 6: התשמ״ח, עמי 63.
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 (ו) שר המשפטים יתקין תקנות לביצוע סעיף זה וסדרי הדין לשמיעת
ות על־פיו.  ראי

 2. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ׳יד-1984ב, בתוספת הראשונה, חלק א; פסקה ו - תיקון חוק
 סעיפים - "345; 547; 348; 351;" - יימחקו. בתי המשפט

, האמור בסעיף 187 יסומן (א) תיקון חוק  3. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשנ״ב-992ו4
1 ' י ז 1 . י ד  ואחריו יבוא: ס

 הפדידי
 ״(ב) הרשיע בית המשפט נאשם בעבירת מין, רשאי הוא לבקש מקצין מבחן להכין
 תסקיר בכתב על מצבו של מי שנעברה בו העבירה: לענין זה, ״עבירה מין״ - עבירה לפי
 סימן ח׳ לפרק י׳ לחוק העונשין, התשל״ז~1977, למעט עבירות לפי סעיפים 348(0, 349,

 ו־ 352.״
 4. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין בדבר גביית עדות בשל עבירת מין. שמירת רינימ

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 2 מוצע שבעבירות מין הנדונות בבית משפט סעיף 3 מוצע לאפשר, לאחר הכרעת הדין, כי בכיהלך
 מחוזי ידון בית המשפט בהרכב של שלושה ההליך לגביית הראיות לענין העונש שיוטל
 שופטים וזאת לאור ייחודיותן של עבירות אלה. על הנאשם בעבירות מין, יהיה בית המשפט רשאי לבקש גם

 תסקיר #ל קצין מבחן על מצבו של הנפגע.

 ־ ם״ח התשל״ז,"עמי 226: התשנ״ד, עבר 59.

 י ס״ת התשמ״ד, עמי 195; התשנ״ד, עמ׳ 149.
 י ס״ח התשנ״ב, עכר 143: התשנ־ד, עמי 59.

 מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסה מטעמ ועדת הכספים של הבבםת:

 העעת חוק רשות השידור (הוראת שעה)(תיקון), התשג״ד־994ו* [850]

, בסעיף ו(2ץב) המתקן את פקודת תיקון סעיף ו ר (הוראת שעה), התשנ״ד-1994י דו  1. בחוק רשות השי
 התעבורה, בסעיף 84 המובא בו -

ר ב ס  ה

 לצרכי חקלאות בלבד, אמבולנס של מגן דוד אדום, רכב של
 האר״•), ובן הוא לא חל באותם מקרים שבהם פקודת
 התעבורה לא חלה עליהם כלל (למשל מלגזות וציור הנדסי

 אחר).

 מאידך, חל הסכום הנוסף באותם מקרים שבהם מוטלת
 אגרה כלשהי על הרשיון לרכב, גם אם היא סמלית בלבד.

י ר ב  ד

 בחוק רשות השידור (הוראת שעה), התשנ״ד-1994,
 בוטלה האגרה בעד החזקת מקלט רדיו ברכב אולם אגרת
 הרשיון לרכב (למעט אופנוע ותלת אופנוע), הוגרלה והיא

 נקראה בשם ״הסכום הנוסף״.

 הסכום הנוסף לא הל על מי שפטור באופן מלא מן
 האגרה לפי פקודת התעבורה (למשל טרקטור המשמש

 ־" ה־נעות חוק מס, א׳ תקע־ח ו־א׳ תקפ׳׳א: הועברו לועדה ביום כ״ג באייר התשנ״ד (4 במאי 1994].
 י סייח התשב׳׳ד, עמ׳ •ד.

 : ק״ת התשכ׳יא, עבר 1425: התשנ״ד, עמי 616.
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 (1) בסעיף קטן(א), המלים ״למעט לתלת אופנוע ולאופנוע עם רכב עדי או עם גרור או
 בלעדיהם״ - יימחקו.

 (2) בסופו יבוא:

 ״(ב) בסעיף זה ״רבב מנועי״ למעט -

 (1) אופנוע:

 (2) תלת אופנוע:

 (3) טרקטור:

 (4) רבב במשמעותו בחלק ג׳ של התוספת לתקנות התעבורה, התשכ״א-
 961ו2, בסעיפים 3א, 11, 15 ו־9ו.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (נ) רבב מסוג נ״נ (נושא נשק) שתנועתו הוגבלה
 לנסיעה בדרכי עפר בגבולות שדות משק ספר
 שהותקנו בו מנוע דיזל ומערכות סופגות משוריינות

 כנגד מיקוש:

 (4) טרקטור, לרבות טרקטורון;

 (5) רבב אספנות.

 חברי הכנסת: יעחק לוי ודוד מגן

 בנוסף לפטור לאופנוע ותלת אופנוע, מוצע לפטור
 מתשלום הסכום הנוסף את הסוגים הבאים של בלי רכב:

 (1) רבב הרשום על שם נכה המוגבל בניידות
 כמוגדר בתקנות התעבורה:

 (2) רכב הרשום על שם מוסד לסיוע טכני, רבב
 המשמש להובלת מתים בלבד והרשום על שם אגודה

 לעזרה וצדקה, ובן רבב המשמש את אילץ ואקי״ם;
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