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 מתפרסמת בזד, העעת חזק של חבר הכנסת מטעם ועדת החוקה חיק ומשפט של הכנסת:

 העעת חוק םדד הדין הפלילי(תיקו בלס׳ 26) (זבות השימוע),
 התשנ״ט-999ו*

 הוספת סעיף וצא ו. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ״ב-1982י, אחרי סעיף 61 יבוא:

 ״זכות שימוע 61א. (א) רשות תביעה תיידע חשוד בדבר כוונתה להעמידו לדין
 בעבירה מסוג עוון או פשע.

 (ב) חשוד שהורע לו על כוונה להעמידו לדין בעבירה מסוג פשע
 יהיה זכאי לשימוע בפני פרקליט המחוז או בפני מי שהוסמך על ידו

 במועד שייקבע על ידו.

 (ג) לא יוגש בחב אישום בעבירה מסוג פשע בגד חשוד שביקש
 לממש את זכותו לשימוע לפני שניתנה לו הזדמנות נאותה לממש זכות

 זו.

 (ד) הוראות החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות),
 התשי״ט-958וג, לא יחולו על תשובת פרקליט המחוז או מי שהוסמך על

 ידו באשר לתוצאת השימוע.

 (ה) אין בהוראות סעיף זה ברי לשנות מהוראות סעיף 74.

 (ו) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
 יקבע בכללים את דרך עריכת השימוע ואת הליכיו, וכן יקבע, באישור
 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, את סוגי העוונות שלגביהם לא

 יחולו הוראות סעיף קטן(א).״

ר ב ס  ה
 מסיבה זו מוצע להעניק את זבות השימוע למי

 שמרגע ההכרעה בענינו ישתנה מעמדו בציבור.
 עלות הצעת הוק זו ב־2.6 מיליארד שקלים

 חדשים.

 חבר הכנסת אמנון רובינשטיין

י ר ב  ד

 ההחלטה להעמיד אדם לדין, ובעיקר לגבי עבירות
 חמורות היא החלטה רבת משמעות. בחברה שאנו חיים
 בה, די בכתב אישום, לבטח בעבירות חמורות, כדי לפגוע

 פגיעה קשה בנאשם.

 * הצעת חוק מס׳ פ/2242; הועברה לוועדה ביום ט״ו בחשון התשנ״ט (4 בנובמבר 998ו).
 י ם״ח התשמ״ב, עמי 43: התשנ״ז, עמי 49 ו.

 י ס׳׳ח התשי״ט, עמ• ד.

 376 הצעות חוק 2302, י׳ בשבט התשנ״ט, 27.1.1999



 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם ועדת הכנסת של הכנסת:

 הצעת חוק הכנסת (תיקון מם׳ 6) (היועץ המשפטי לכנסת),
 התשנ״ט-999ו*

 1. (א) לפני סעיף ו לחוק הכנסת, התשג׳יד-994וי (להלן - החוק העיקרי), תבוא קביעת פרקים
 הכותרת: ״פרק אי: פתיחת הכנסת״.

 (ב) לפני סעיף 3 לחוק העיקרי, תבוא הכותרת: ״פרק בי: ועדות הכנסת״.

 (ג) לפני סעיף 6 לחוק העיקרי, תבוא הכותרת: ״פרק גי: בחירת נעיגי הכנסת
 לוועדות מינויים״.

, ק ד ר ת פ פ ס ו  2. אחרי סעיף 6 לחוק הכנסת יבוא: ה

 ״פרק ד׳: היועץ המשפטי לכנסת

 ״יועץ משפטי 7. (א) לכנסת יהיה יועץ משפטי.
 לכנסת ותפקידיו

 (ב) היועץ המשפטי לכנסת -

 (ו) יעניק ייעוץ משפטי לכנסת ולמוסדותיה בכל ענין הנוגע
 לסמכויותיהם ולתפקידיהם;

 (2) יסייע לחבר הכנסת בכל ענין הנוגע לכנסת והנובע
 מחברותו בה, לרבות בניסוח הצעות חוק ומסמכים אחרים
 הקשורים לפעולתו של חבר הכנסת במילוי תפקידיו בכנסת,
 לפי הסדרים ונהלים שייקבעו בתקנון הכנסת או על ידי יושב

 ראש הכנסת;

 (3) ייעץ •בכל ענין הנוגע להליכי החקיקה בכנסת:

 (4) ייצג את הכנסת בערכאות והוא רשאי, בהסכמת היועץ
 המשפטי לממשלה, להסתייע לשם כך בפרקליטות המדינה:

 (5) ימלא כל תפקיד אחר המוטל עליו על פי חוק.

 בשירות 8. אזרח ישראלי הכשיר להתמנות שופט בית המשפט העליון על פי
 הוראות סעיף 2(1) ו־(2) לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-984ו2,

 כשיר להיות מועמד לכהונת היועץ המשפטי לכנסת.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 תום הכהונה, והבל בדי להבטיח בחירה ראויה

 ועצמאיות במילוי התפקיד.
 על פי ההצעה תוקם ועדת בחירה של שבעה
 בראשות יושב ראש הכנסת והיא שתבחר את היועץ
 המשפטי לכנסת לתקופת כהונה של 5 שנים עם אפשרות

 לתקופת כהונה אחת נוספת.

 ההצעה באה להסדיר בחוק את מעמדו, את
 תפקידיו ואת סמכויותיו של היועץ המשפטי לכנסת,

 תפקיר אשר אינו מעוגן ביום בחיקוק כלשהו.
 ההצעה קובעת את הכישורים הנררשיס למילוי
 תפקיד זה, דרכי המינוי לתפקיד, תקופת הכהונה ודרכי

 הצעת חוק מסי פ/64ו1: הועברה לוועדה על ידי חבר הכנסת חגי מרום, ביום כ׳׳ז בסיון התשנ״ז(2 ביולי 1997).
 סייח התשנ״ד, עמי 140; התשנ״ח, עמ׳ 12 ו.

 סייח התשמ״ד, עמי 98ו.

 הצעות חוק 2802, י׳ בשבט התשב״ט, 999 ו. 27.1 377



 9. (א) היועץ המשפטי לכנסת ייבחר על ידי ועדה של שבעה חבריכ
 (להלן - ועדת הבחירה) ברוב של חמישה מחבריה לפחוח.

 (ב) חברי הוועדה יהיו יושב ראש הכנסת, שני שופטים של ביד.
 המשפט העליון שייקבעו על ידי נשיא בית המשפט העליון, יושב ראש
 הסיעה הגדולה ביותר בכנסת שאינה משתתפת בממשלה, יושב ראש
 ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, יושב ראש ועדת הכנסת ויושב ראש
 הוועדה לענייני ביקורת המרעה של הכנסת: יושב ראש הכנסת יהיה

 יושב ראש הוועדה.

 (ג) הוועדה תקבע את סדרי עבודתה, ובלבד שלא יובא ענינו של
 מועמד לדיון בפניה, אלא לאחר שהודעה בדבר היותו מועמד פורסמה

 ברשומות, בדומה לנוהג לגבי מועמד לכהונת שופט.

 0ו, תקופת כהונתו של היועץ המשפטי לכנסת תהיה חמש שנים מיום
 מינויו, אך ניחן למנותו מחדש לתקופת בהונה נוספת, באותה הדרך שבה

 נבחר.

 דו. תנאי עבודתו של היועץ המשפטי לכנסת לרבות תנאי פרישתו יהיו
 כשל עובד הכנסת.

 12. במילוי תפקידיו לא יונחה היועץ המשפטי לכנסת אלא על־ידי
 החוק.

 13. במהלך תקופת כהונחו לא יהיה היועץ המשפטי לכנסת פעיל בחיים
 הפוליטיים.

 14. (א) כהונת היועץ המשפטי לכנסת תסתיים באחת מאלה:

 (1) בתום תקופתה:

 (2) בהתפטרותו או בפטירתו:

 (3) בהעברתו מכהונתו.

 (ב) היועץ המשפטי לכנסת לא יועבר מכהונתו, אלא על פי החלטת
 ועדת הבחירה, לפי הצעת יושב ראש הוועדה או שלושה מחבריה

 ושנתקבלה ברוב של ארבעה חברים לפחות.

 15. (א) תקן לשכת היועץ המשפטי לכנסת יאושר על ידי ועדת הכנסת
 על פי הצעת יושב ראש הכנסת.

 (בז דין עובדי לשבת היועץ המשפטי לכנסת, כדין שאר עובדי
 הכנסת.

 3. מי שכיהן כיועץ המשפטי לכנסת ערב תחילתו של חוק זה, יראוהו כאילו נתמנה
 לכהונת היועץ המשפטי לכנסת, לפי חוק זה, ביום תחילתו ועד ליום פרישתו לקצבה על פי
 חוק שירות המדינה (גימלאוה) [נוסח משולב], התש״ל-0ד519, ואולם ניתן להאריך את
 תקופת כהונתו לתקופה נוספת שלא תעלה על חמש שנים וזאת על פי הצעת יושב ראש

 הכנסת שנתקבלה על ידי חמישה מחברי ועדת הבחירה לפחות.

 תקופת כהונה

דה  תנאי עבו

 אי תלות

 <1יסורים

 תום הכהונה

ת כ ש בדי ל  עו
עץ המשפטי ו  הי

 הוראת מעבר

 סייח ההש׳יד, עמ׳ 70.
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