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 מתפדשמת כזה מטעפ הממשלה הצעת הול, שדר הדין הפלילי:

 חוק סדר הדין הפלילי(תיקון מסי 13), התשמ״א-1981

 תיקיזהעיףב 1. בחוק סדר הדין הפלילי, התשכ״ה—1965 1 (להלן — החוק העיקרי), האמור בסעיף

(א) ואחריויבוא: מן סו  3י

 ׳׳(ב) בעבירות מן המנויות בתוספת הראשונה שבעברו במצרכי מזון, גם
 בית משפט אשר באזור שיפוטו שווק או נמכר המצרך מוסמך לדון את
 הנאשם, ואם הוא היצרן — גם בית המשפט אשר באזור שיפוטו מתגורר

 המתלונן.

 (ג) שר המשפטים רשאי בצו, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
 להחליף את התוספת או להוסיף עליה או לגרוע ממנה.״

 החלפת סעיף 13 2, במקום סעיף 13 לחוק העיקרי יבוא:

י 13. (א) נאשם שאין לו סניגור, או החשוד בעבירה אשר לשם בירורה י ג י נ ' ס י ע מ " 
 ניטעם בית המשפט , , . , , , ,

 הוחלט לגבות עדות לאלתר לפי סעיף 106 ואין לו סניגור, ימנה לו בית
 המשפט סניגור אם נתקיים בו אהד מאלה:

 (1) הוא הואשם ברצח או בעבירה שדינה מיתה או מאסר
 עולם או שהואשם בבית משפט מחוזי בעבירה שדינה מאסר
 עשר שנים או יותר, או שהוא חשוד בביצוע עבירה כאמור;

ר כ פ י ה ר ב  ד

 שיפוטו מתגורר המתלונן, וזאת מתיך הנחה שהיצרן
 בוטל סיכון בכל מקום שנמכר המצרך שהוא מייצר.
 רשימת החוקים הקובעים את העבירות במצרכי מזון
 תפורט בתוספת, וזאת תהא ניתנת לשיבוי בצו מאת
 שר המשפטים באישור ועדת החוקה חוק ומשפט,של

 הכנסת.

 2 סעיף 13 לחוק העיקרי מסדיר את נושא

 מינוי הסניגור בידי בית המשפט, וזה
 לשונו:

 ״13. (א) נאשם שאין לו סניגור, ימנה לו
 בית המשפט סניגור אם נתקיים בו אחד מאלה:
 (1) הוא הואשם ברצח או בעבירה
 שדינה מיתה, מאסר עולם אד מאסר

 עשר שנים או יותר;
 (2) לא מלאו לו שש עשרה שנה והוא
 הועמד לדיו שלא בפני בית משפט

וער;  לנ

״ 1 ענינו של סעיף 3 לחוק העיקרי סמכותם ״ & 

 המקומית של בתי המשפט, והוא קובע
ר:  לאמו

 ״3. דנים נאשם בבית המשפט אשר באזור
 שיפוטו נעברה העבירה, כולה או מקצתה, או

 נמצא מקום מגוריו של הנאשם.״

 התיקון המוצע בא ליישם את המלצות הועדה לסדר
 הדין הפלילי ואת המלצות הועדה לעניז מדיניות עונשין
 לגבי עבירות הכרוכות בהימצאות גופים זרים במזון.
 דיני סמכות השיפוט המקומית מקשים כיום על הבאת
 המתלונן על מפגעים במוצרי מזון להעיד בפני בית
 המשפט המוסמך; ואזרחים נרתעים מלהגיש תלונה
 כאשר הם יודעים כי לאחר מכן יהיה הדבר כרוך
 בנסיעות מחוץ למקום מושבם כדי להעיד בבית משפט,

 על כן מוצע לקבוע כי, לעניו• עבירות שנעברו
 במצרכי מזון, תהא סמכות שיפוט גם לבית משפט
 שבאזור שיפוטו שווק או נמכר המצרך, ואם התביעה
 היא נגד היצרן — תהיה סמכות גם לבית משפט שבאזור

 1 ס״ח התשכ״ה, עמ׳ 161; זזוזש״פ, עמי 126.
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 (2) לא מלאו לו שש עשרה שנים והוא הובא לפני בית

 משפט שאינו בית משפט לנוער;

 ; (3) הוא אילם, עיוור או חרש.

 (ב) בית המשפט שלערעור רשאי לא למנות סניגור אם הנאשם
 ביקש זאת או הסכים לכך ובית המשפט ראה שלא ייגרם לו אי־צדק אם

 לא ייוצג על ידי סניגור.

 (ג) באשם שהוא מחוסר אמצעים או שיש חשש שהוא חולה נפש
 ואין לו סניגור, רשאי בית המשפט — לבקשת בעל דין או מיוזמתו הוא —

 למנות לו סניגור.

 (ד) חשוד או עצור שאין חובה למנות לו סניגור ונתקיימו בו
, רשאי בית המשפטי— (ג)  • התנאים האמורים בסעיף קטן(א)(1) עד (3) או
 לבקשת.אותו אדם, לבקשת תובע או מיוזמתו.הוא — למנות לו סניגור.״

 3. במקום סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא: !,הלפת סעי!־ 27

 ״ניסירת ידיעה 27. (א) עצור, בין שהוגש עליו כתב אישום וביו שטרם הוגש, זכאי,

ר לפי בקשתו, שתימסר בהקדם האפשרי ידיעה על מעצרו ועל מקום הימצאו צ ע י מ  ע

 במעצר לאדם הקרוב אליו, אם ידוע מקום הימצאו של אותו אדם, ובכפוף
 לאפור בסעיף 12 — גם לעורך־דין שהעצור נקב בשמו; היה חשש
 שהעצור חולה נפש או לקוי בכשרו השכלי — תימסר ידיעה כאמור אף

 ־ אם לא ביקש זאת העצור.

ר כ ס י ה ר כ  ד

 אין צורך בו, אך יש חובה להפסיק את ההליך לצורך
 המינוי. מוצע שבערכאת הערעור, אם הנאשם ביקש כך
 או הסבים לכך ובית המשפט סבור כי הדבר לא יגרום

 לאי צדק — לא תחול חובת מינוי הסניגור.

_ 3 בסעיפים 27 ו־28 מסדיר החוק העיקרי את י ע  פ

 הנושא של מסירת ידיעה על מעצרו של
ר:  אדם והתנאי לעיבובה.יםעיף 27 קובע לאמו

 ״ממידת ידיעה על מעצר
 27. כל עצור, בין שהוגש עליו כתב אישום
 ובין שטרם הוגש, זכאי, לפי בקשתו, שתימסר
 בהקדם האפשרי ידיעה על מעצרו לאדם הקרוב
 אליו, במידה שידוע מקום הימצאו, וכן לעורך־
 דין שהעצור נקב בשמו, בכפוף לסעיף 12, ואם
 היה חשש שהעצור חולה נפש או לקוי בכשרו
 השכלי, תימסר ידיעה כאמור גם אם לא ביקש

 זאת.״

 תיקונו של סעיף זה מיועד להרחיב את ההגנה על
 זכויות העצור, כך שההודעה לקרובו של עצור או
 לעורך דינו בדבר מעצרו של העצור תכלול גם הודעה

 י על מקום הימצאו.
 בנוסף לכך יהיה הממונה על תחנת משטרה חייב

 (3) הוא אילם, עיוור או חרש.

 (ב) נאשם שהוא מחוסר אמצעים או שיש
 חשש שהוא חולה־נפש, ואין לו סניגור, רשאי
 בית המשפט — לבקשת בעל דין או מיזמת בית

 המשפט — למנות לו סניגור.

 (ג) חשוד או עצור שנתקיימו בו התנאים
 האמורים בסעיף קטן (א) או (ב), רשאי בית
 המשפט — לבקשתו, לבקשת תובע או מיזמת

 בית המשפט — למנות לו סניגור.״

 עקב התיקון המוצע של סעיפים 106 ו־110 לחוק העיקרי,
 הדנים בגביית עדות על אתר, עלולים להיווצר מצבים
 שבהם, בשל העדר סניגור, ייפגע ערכה ההוכחתי של
 עדות שנגבתה לאלתר בחקירות על עבירות שהעונש

 עליהן עשר שנים או יותר.

 מוצע איפוא להרחיב את חובת בית המשפט למנות
 סניגור למי שאין לו גם לגבי מי שאינו נאשם אלא
 השוד בלבד, אם נגבית עדות לאלתר בבית המשפט

 בקשר לחשד נגדו.

 לעומת זאת חובת מינוי הסניגור בצורתה הרחבה
 גם בהליכי ערעור מכבידה על בתי המשפט. לעתים
 קורה שאין הצדקה עניינית למינוי הסניגור ולמערער
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 ־(ב) מי שנעצר והובא לתחנת משטרה, יודיע לו הממונה על התחנה,
 סמוך להגיעו לתחנה, את זכותו האמורה בסעיף קטן (א).״

 הוספת סעיף 27» 4. אחרי סעיף 27 לחוק העיקרי יבוא:

 יפגיש* ע• 27א. (א) עצור זכאי להיפגש עם עורך־דין ולהיוועץ בו.
 עורך־דין

 (ב) ביקש עצור להיפגש עם עורך־דין, או ביקש עורך־דין שמינהו
 אדם הקרוב לעצור להיפגש עם העצור, יאפשר זאת האחראי על מקום

 המעצר בהקדם האפשרי.

 (ג) נמצא העצור בהליכי חקירה או השתתף בפעולות אחרות
 הקשורות בחקירה, וסבר קצין משטרה בדרגת רב־פקד ומעלה כי הפסקת
 ההליכים או הפעולות עלולה לסכל את החקירה, רשאי הוא להורות

 שפגישת העצור עם עורך־הדין תידחה לשעות ספורות.

 (ד) פגישת העצור עם עורך־הדין תיעשה ביחידות, אולם בתנ
 אים שיאפשרו לקיים פיקוח על תנועותיהם והתנהגותם.

 (ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב), רשאי קצין משטרה בדרגת
 רביפקד ומעלה, בהחלטה מנומקת בכתב, להורות שלא לאפשר פגישת
 י עצור עם עורך־דין לתקופה שלא תעלה על 48 שעות משעת המעצר, אם

 שוכנע שהדבר דרוש לשם שמירה על בטחון המדינה או על חיי אדם או
 לצורך סיכול פשע או שהפגישה עלולה לשבש או לסכל מעצרם של חשו
 דים נוספים באותו ענין; אץ באמור כדי לגרוע מזכותו של עצור שביקש
 זאת, שתינתן לו הזדמנות סבירה להיפגש עם עורך־דין לפני שיובא לבית

 המשפט בענין מעצרו.

ד כ פ י ה ר ב  ד

; הראיון יתקיים בכל יום פרט ך  המעיד על כ
 לשבתות ומועדים, בשעות העבודה הרגילות.

 פגישה שלא כנוכחות מוהר
 29. פגישות אסיר עם עורך דינו וכן ביקור
 של אדם שהאמיר ביקש להתקשר עמו בעניו
 מעצרו או הליכים משפטיים, ייערכו שלא בנו
 כחות אדם אחר במידה שתנאי הבטחון ובטחון

 המדינה מאפשרים זאת.״

 נמצא שאין חוק המסדיר את זכותו של עצור בבית
 מעצר (שאינו בית סוהר) להיפגש עם עורך דין או
 את חובתה של הרשות המחזיקה את העצור לאפשר

 פגישה כזו.

 בע״פ 307/60, יאםין נ. היועץ המשפטי לממשלה
 (פד״י, י״ז (3), עמ׳ 1541, 1570), אמר בית המשפט

 העליון:
 ״משנתבקש עורך דין על ידי נאשם־עצור (או
 קרוביו) להושיט לו עזרה משפטית, מחובת
 המשטרה לאפשר לעורך הדין, אם יבקש רשות,

 להודיע למי שנעצר והובא לתחנת משטרה על זכותו
 לבקש שתימסר בהקדם האפשרי ידיעה על מעצרו

 ועל מקום הימצאו לאדם הקרוב אליו ולעורך דין.

 _ . זכותי של יעצור להיפגש, עם עורך דין
 לצורך התייעצות איבה כתובה מפורשות
 בספר החוקים, אך היא מוכרת כאחת מזכויות היסוד

 של הפרט.

 סעיף 45 לפקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], התשל״ב—
 1971, מדבר במתן אפשרות סבירה לאסיר המחכה
 למשפטו להתקשר עם עורך־דין. באשר לעצם הפגישה
^ לתקנות ־  בין אסיד ועורך דינו קובעות תקנות 28 ו

 בתי הסוהר, התשל״ח—1978, כד :

 ״פגישת עורף־דיץ עם אפירימ
 28. עורך־דין רשאי לראיין אסיד בתנאי שאותו
 אסיר הביע רצונו בפני מנהל בית הסוהר להת
 ראות עם עורך הדין או שעורך הדין נתבקש
 י לכך על ידי משפחתו של האסיר וברשותו מסמך

 170 הצעות חוק 1508, כ״ח בשבט התשמ״א, 2.2.1981



 (ו) סעיף זה לא יחול לענין עצור החשוד בעבירה לפי סימנים
, לפי תקנות ההגנה ) לפרק ז׳ בחוק העונשין, התשל״ז—1977 2 ד ) ו  (א) א
, או לפי  (שעת חירום), 31945, לפי פקודת מניעת טרור, התש״ח—1948 4
; שר המשפ  חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), התשי״ד—51954
 טים, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של
 הכנסת, יתקין תקנות בעבין פגישת עורן״דין עם עצור החשוד בעבירה

 כאמור.״

 5. בסעיף 28 לחוק העיקרי _ . תיקון סעיף 28
 ־־' (1) בסעיף קטן (א), במקום ״בסעיף 27״ יבוא ״בסעיפים 27 ו־27א״ ואחרי ״למי

 שיקבע״ יבוא ״או שהעצור לא ייפגש עם עורך־דין״;

, במקום ״לפי סעיף זה״ יבוא ״לפי סעיף קטן(א)״;  (2) בסעיף קטן(ב)

ב) יבוא: )  (3) אחרי סעיף קטן

 ״(ג) אדם החשוד בעבירה לפי אחד החיקוקים הנזכרים בסעיף 27א(ו) לחוק
 העונשין, התשל״ז—1977, ואינו אזרח ישראלי או תושב ישראל, או שנעצר

ר פ מ י ה ד כ ד . 

״ 5 התנאים לעיכוב ידיעה על מעצרו של אדם ״  פ

: ו  נקבעו בסעיף 28 לחוק העיקרי בלשון ז

(א) על אף האמור בסעיף 27 או בכל  ״28. י
 דין אחר, רשאי שופט בית משפט מחוזי להרשות
 שלא תימסר ידיעה על מעצרו של אדם העצור
 בשל פשע, או שהידיעה תימסר רק למי שיקבע,
 אם אישר- שר הבטחון בכתב שבטחון המדינה
 מחייב סודיות המעצר, או אם אישר המפקח
 הכללי של המשטרה בכתב שטובת החקירה

 מחייבת סודיות המעצר.

 (ב) הרשאה לפי סעיף זה תהיה לתקופה
 שאינה עולה על ארבעים ושמונה שעות; מותר
 להאריכה מזמן לזמן, ובלבד שסך כל התקופות

 לא יעלה על שבעה ימים.״

 בעקבות השינויים המוצעים בתיקון סעיף 27 ובהוספת
 סעיף 27א לחוק, יש מקום להתאים את סעיף 28 לשני
 סעיפים אלה. כך ייקבע כי בית המשפט המחליט על
 סודיות המעצר לפי סעיף 28 לחוק מוסמך להחליט גם

 על דחיית פגישה בין העצור לעורך הדין.

 הסדר מיוחד נקבע לעני! ידיעה על מעע־ו של
 אדם החשוד בפגיעה המורה כבטחון המדינה. צרכי
 החקירה של מי שחשודים בפגיעה כזאת מחייבים
 לשמור בראשית תקופת המעצר על סודיותו. סעיף 125

 להתראות עם העצור בהקדם האפשרי, כדי שיובל
 לייעץ לו בדבר וכויותיו ולעוור לו לערוך את
 הגנתו. המשטרה רשאית שלא לנהוג בדרך זו
 רק במקרה יוצא •־מהכלל ואך כאשר יש בידה
 סיבה מוצדקת. יודגש, כי החשש, פן עשוי עורך־
 הדין להשפיע על העצור לבל ימסור הודעה

 למשטרה, אינו מהווה סיבה שכזאת.״

 הלכה זו צוטטה תוך הסכמה בע״פ 66/69 (פד״י, כ׳(2),
 עמ׳ 539), והיא אף מונחת ביסוד פקודת הקבע המש

 טרתית 14.01.12.

 הסעיף המוצע בא לעגן באופן מפורש בחוק את
,  עקרון היסוד הנזכר, ולהסדיר את מימוש זכותו של
 עצור להיפגש עם עורך דין ואת חובתו של האחראי
 על המעצר לאפשר זאת. החוק מכיר בשתי עילות בלבד
 לדחות את קיום הפגישה האמורה: האחת — אם שעה
 שעורך הדין מופיע נמצא העצור בהליכי חקירה והפס
 קתם המידית עלולה לסכל את החקירה, ואז ניתן לדחות
 את הפגישה לשעות ספורות: והשניה — שהדחיה
 דרושה• לשם שמירה על בטחון המדינה או על חיי אדם
 או לשם סיכול פשע, או שיש בה כדי לסכל מעצרים
 של. חשודים נוספים. הדהיר, לא תעלה על 48 שעות
 מעת.המעצר והחלטת הדחיה צריך שתינתןיעל ידי
 קצין בדרגת רבי פקד לפחות וצריך שתהיה מנומקת.

 פעיף זה לא יחול על עבירות בטחוניות מסויימות.

 2 ם״וז התשל״ז, עסי 226.
 3 ע״ר 1945, תיס׳ 1, עמ< 855.

 4 ע״ר המש״ח, תום׳ א׳, עמי 73.
 5 ס״ח התשי׳־ד', עמ׳ 160.
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 לאחר שבכנס לישראל שלא כדין — רשאי שופט בית משפט מחוזי להרשות
 כאמור בסעיף קטן (א) לתקופה או לתקופות שלא יעלו יחד על חמישה עשר

 ימים, אש שר הבטחון אישר בכתב שבטחון המדינה מחייב זאת.״

א 6. אחרי סעיף 29 לחוק העיקרי יבוא: 2 ד 9 י 3 ת 0 פ פ י ז  ז

 ״פיצוי בשל מעצר 29א. (א) בעצר אדם ושוחרר בלא שהוגש נגדו כתב אישום, ומצא בית

 המשפט שלא היה יסוד למעצר או שראה נסיבות אחרות המצדיקות פיצוי
 האדם, רשאי הוא לצוות כי אוצר המדינה ישלם לו פיצוי על מעצרו,

 בסכום שיקבע בית המשפט.

 (ב) נעצר אדם ושוחרר ומצא בית המשפט שהמעצר היה עקב
 תלונה שהוגשה בקלות ראש או לשם קנטור או ללא יסוד, רשאי בית
 המשפט לחייב את המתלונן, לאחר שנתן לו הזדמנות סבירה לטעון טענו
 תיו לענין זה, לשלם למי שנעצר פיצוי על מעצרו, בסכום שיקבע בית

 •המשפט.

 (ג) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכבסת,
 רשאי להתקין תקנות —

 (1) לענין ההליכים בבקשה לפיצוי לפי סעיף זה, בין לפני
 פניה לבית המשפט ובין בבית המשפט;

 (2) לקבוע סכומי מקסימום לפיצוי כאמור.״

ר ב ס י ה ר ב  ד
 הסעיף מדבר במי שהוגש נגדו כתב אישום ואיו הוא
 מאפשר תשלום פיצוי למי שנעצר ושוחרר לאחר שלא
 נמצא נגדו חומר שיצדיק הגשת כתב אישום. לא כל
 מעצר שנסתיים בלא כלום מצדיק תשלום פיצוי. אחוז
 ניכר מהמעצרים מבוצע כדין, והמעצר חיוני למשטרה
 ככלי עזר לשמירה על שלום הציבור ולמלחמה בפשיעה.
 אך יש מקרים שבהם מוצדק לפצות את מי שנעצר על
 לא עוול בכפו על הנזק שנגרם לו, וזאת בעיקר אם
 מתברר שמלכתחילה לא היה כל יסוד לעצם המעצר
 (בהבדל משחרור בשל העדר ראיות מספיקות להגשת
 כתב אישום) או שיש נסיבות מיוחדות המצדיקות
 פיצוי (כגון נזק חמור במיוחד). מוצע לאפשר תשלום
 פיצויים גם במקרים אלה, כשהפוסק בעניז הזכאות

 לפיצויים הוא בית המשפט.

 בן יוסמך בית המשפט לחייב מתלובן לשלם פיצוי,
 בסכום שייקבע, למי שנעצר ושוחרר, אם מצא שהתלונה
 שגרמה למעצר הוגשה בקלות ראש או לשם קנטור או
 ללא יסוד. למתלונן תינתן הזדמנות סבירה לטעון את

 טענותיו לעניז זה.

 שר המשפטים יוסמך להתקין תקנות לענין הפי
 צויים ובין השאר לקבוע את ההליכים לבקשה — בין
 לפני הגשת הבקשה לבית המשפט ובין בפני בית־

 המשפט — וכן לקבוע סכומי מקסימום לפיצויים.

 לחוק העונשין, התשל״ז—1977, מאפשר את מעצרו של
 חשוד כאמור על ידי קצין משטרה בכיר לתקופה של
 15 יום לפני הבאתו בפני שופט. בהתאם לכך מוצע
 כאן כי סודיות דבר המעצר והסמכות לאסור פגישה
 עם עורך דין תהא גם היא לתקופה שלא תעלה על
 15 יום. ההחלטה בדבר הסודיות והאיסור להיפגש עם
 עורך דין תהיה בידי בית המשפט בכפוף לתנאים

 המפורטים בסעיף 28(1) המוצע.

 ״ סעיף 80 לחוק העונשין, התשל״ז—1977,
 סעיף ס

ר:  קובע לאמו

 ״80. (א) משפט שנפתח שלא דרך קובלנה
 וראה בית המשפט שלא היה יסוד להאשמה או
 שראה נסיבות אחרות המצדיקות. זאת, רשאי הוא
 לצוות כי אוצר המדינה ישלם לנאשם הוצאות
 הגנתו ופיצוי על מעצרו או מאסרו בשל האשמה
 שממנה זוכה, בסכום שייראה לבית המשפט;
 במשפט שמנהל קובל רשאי בית המשפט להטיל

 על הקובל תשלום כאמור.

 (ב) שר המשפטים רשאי לקבוע בתקנות,
 באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,
 סכומי מקסימום להוצאות ולפיצויים האמורים.״
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. החלפת סעיף 33 א ד ב י ל ר ק י ע ק ה ו ח  7. במקום סעיף 33 ל

ר 33. עצור, משוחרר בערובה ותובע רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה ז ו  ״עיח ח
 לעיון חוזר בהחלטה שנתן בענין הנוגע למעצר או לשחרור, לרבות
 בהחלטה לפי סעיף זה, אם נתגלו עובדות חדשות או נשתנו נסיבות

- והדבר עשוי לשבות את החלטתו הקודמת של בית המשפט.״

 8. במקום סעיף 34 לחוק העיקרי יבוא: החלפת סעיף 34 •

יי 34. עצור, משוחרר בערובה ותובע רשאים לעדור על החלטה בעבין  ״ע
 הנוגע למעצר או לשחרור או לבקשה לעיון חוזר, לפבי בית המשפט
 שלערעור שידון בערר בשופט אחד; בתן בית המשפט המחוזי החלטה
 בערר וטרם הוגש כתב אישום על החשוד בעבירה, רשאים הם לערוד

 עליה לפני בית המשפט העליון שידון בערר זה בשופט אחד.״

י _ תיקון סעיף 60 י ק י ע ק ה ו ח  9. בסעיף 60 ל

 (1) במקום כותרת השוליים יבוא ״אצילת סמכות לענין ערר״;

 (2) האמור בסעיף יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) היועץ המשפטי לממשלה רשאי —

 (1) לאצול למשנה לפרקליט המדינה — דרך כלל, לסוגי ענינים או
 לענין מסויים — את הסמכות להחליט בעררים, למעט ערר על החלטת
 תובע, שהוא פרקליט מפרקליטות המדינה, לא להעמיד לדין מפני שאין

 במשפט עבין לציבור;•

ר ג פ י ה ו נ  ו

 בית המשפט בענין שחרור בערובה. אף אין רשות
 מפורשת למשוחרר בערובה לערור על תנאי שחרורו.
 הסעיפים המוצעים באים לקבוע הוראה מפורשת המת
 ייחסת לערר ולעיון חוזר בענין בקשת מעצר ושחרור

 בערובה. ־

 פעיף 9 סעיף 60 להוק העיקרי קובע לאמור:.

 • •״העברת מגמות לפרקליט המדינה
 60. היועץ המשפטי לממשלה רשאי להעביר
 לפרקליט המדינה — דרך בלל, לסוגי עביבים
 או לענין מסוייפ — את סמכותו להחליט בעררים
 על ההלטה שלא להעמיד לדין מפני שלא נמצאו
 ראיות מספיקות, וכן בעררים על החלטה שלא
 להעמיד לדין מפני שאין במשפט ענין לציבור
 כשההחלטה ביתנה על ידי תובע שאינו פרקליט

 מפרקליטות המדינה.״

 היועץ המשפטי לממשלה אכן אצל את סמכותו כאמור
 לפרקליט המדינה (י״פ התשכ״ו, ־ עמ׳ 1004) ; אולם
 לאור הנטל הכבד הרובץ על פרקליט המדינה עקב
 ריבוי העררים, התעורר הצורך בחלוקת הנטל בטיפול

 סעיפים סעיפים 33 ו־34 לחוק העיקרי עניבם עיון
נם:  7 ו־8 חוזר וערר, וזו לשו

 ״33. עצור ותובע רשאים לפנות לבית המשפט
 בבקשה לעיון חוזר בהחלטה שניתנה על ידיו
 בבקשה בענין שחרור בערובה לרבות בהחלטה
 לפי סעיף זה, אם נתגלו עובדות חדשות או
 נשתנו נסיבות והדבר עשוי.לשנות •את החלטתו

 הקודמת של בית המשפט.

 34. העצור ותובע רשאים לערוד על החלטה
 בבקשה בענין שחרור בערובה או בבקשה לעיון
 חוזר, לפני בית משפט שלערעור שידון בערר
 בשופט אהד; ניתנה החלטה בערר על ידי בית
 המשפט המחוזי וטרם הוגש כתב אישום על
 החשוד בעבירה, רשאים העצור ותובע לערור
 עליה לפני בית המשפט העליון שידון בערר זה

 בשופט אחד.״

 אין בחוק העיקרי כעת הוראה מפורשת לעניו ערר
 ועיון חוזר של התביעה על החלטת בית המשפט לדחות
 בקשה למעצר או להארכת־מעצר. בהעדר הוראה כזו
 מנוצל לענין זה סעיף 34, המיועד לערר על החלטת
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 (2) לאצול לפרקליט בדרגת סגן בכיר לפרקליט המדינה ומעלה —
 דרך כלל, לסוגי ענינים או לענין מסויים — את הסמכות להחליט
 בעררים על החלטת תובע כאמור בסעיף 10 (יא)(2) שלא להעמיד לדין

 בשל העדר ראיות מספיקות.״ י

ף 06! 10. בסעיף 106 לחוק העיקרי, אחרי ״במהלך המשפט״ יבוא. ״או אם ראה שיש חשש י ע  תיקון ס

 סביר שאמצעים פסולים יניאו את העד מלמסור עדות אמת במהלך המשפט״,

 תיקון סעיף 107 11. בסעיף 107 לחוק העיקרי, המלים ״במידת האפשר״ — יימחקו, ובסופו יבוא ״זולת

 אם החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, לגבותה שלא בפניו של נאשם או של
 מי שעשוי להיות נאשם״.

3 12. במקזם סעיף 110 לחוק העיקרי יבוא: 1 0 1 ! י ע  החלפת ס

 ״העלית כראיה 110. עדות שנגבתה לפי סעיף 106 דינה כדין עדות שנגבתה במהלך
 במשפט , ,

 המשפט, אך בית המשפט ירשה להזמין את העד לעדות נוספת אם ניתן
 להביא את העד לבית המשפט ונתקיים אחד מאלה:

 (1) לא היתד. לנאשם הזדמנות לחקור את העד;
 (2) לא ניתנה לנאשם הזדמנות סבירה למנות לעצמו סניגור
 כדי שיהיה נוכח געת גביית העדות ויחקור את העד, או לא

 מונה לו סניגור מקום שהיהה חובה למנותו;

 (3) בית המשפט סבור, מטעמים מיוחדים שיירשמו, שהד
 בר דרוש לעשיית צדק.״

 ועדיין לא הוגש עליה כתב אישום, רשאי לעשות
 כן בית משפט השלום או בית משפט מחוזי
 לבקשת תובע או לבקשת אדם העשוי להיות

 • נאשם בעבירה.

מ כעלי דיז  »כחו
 107. עדות כאמור בסעיף 106 תיגבה, במידת
 האפשר, בפני תובע ובפני הנאשם או אדם

 העשוי להיות נאשם בעבירה.

 ולעדות כראיה כמשפט
 110. עדות כאמור בסעיף 106 מותר להגישה
 כראיה במשפט אם אי אפשר להשמיע את העד
 במהלך המשפט, ומשנהקבלה — דינה כדין׳ עדות

 שנגבתה במהלך המשפט.

 גביית עדות בעכירות מפויימות
 111א. (א) בעבירה לפי חוק לתיקון דיני העוני
 שין (עבירות זנות), התשכ״ב—1962, בקשר
 למעשה זנות של אשה, רשאי בית משפט מחוזי,
 לבקשת הובע, לגבות עדותה של אותה אשת
 לאלתר, וכן רשאי בית המשפט לגבות לאלתר
 עדותו של עד אחר בעבירה כזאת, בעבירה לפי

 בבקשות אלה בין פרקליט המדינה, משנהו וסגניו
 הבכירים.

 מוצע כי היועץ המשפטי לממשלה יהיה רשאי
 לאצול למשנה לפרקליט המדינה אח הסמכות להחליט
 בעררים, למעט ערר על החלטה שלא להעמיד לדין
 מפני שאין במשפט ענין לציבור, שבתן אותה תובע
 שהוא פרקליט מפרקליטות המדינה. כן יהיה רשאי
 היועץ המשפטי לממשלה להעביר לפרקליט בדרגה
 שאינה נמוכה מסגן בכיר לפרקליט המדינה את הסמכות
 להחליט בעררים על החלטת תובע משטרתי שלא

 להעמיד לדין בשל העדר ראיות מספיקות.

 פעיפיפ סעיפים 106, 107, 110 ו־111א לחוק העיקרי
 10 עד 13 נוגעים כולם. לנושא של גביה מוקדמת של
 עדות במסגרת שמירת הראיות. וזה לשון הסעיפים:

 ״גביה מוקדמת של עדות
 106. הוגש כתב אישום לבית משפט, רשאי בית
 המשפט, לבקשת בעל דין, לגבות עדותו של אדם
 לאלתר, אם ראה שהעדות חשובה לבירור האשמה
 וכי יש יסוד סביר להניח שאי אפשר יהיה
 לגבותה במהלך המשפט•; נפתחה חקירה בעבירה

 174 הצעות חוק 1508, כ״ח בשבט התשמ״א, 2.2.1981



 13. סעיף 111א לחוק העיקרי — בטל. ביטול סעיף 111א

 14. אחרי סעיף 131 לחוק העיקרי יבוא:

י 131א. לאחר תחילת המשפט ובכל שלב של הדיון, רשאי• בית המשפט — ב ד ה ב מ כ ס ה  ״
ת אם הנאשם מיוצג על ידי סניגור — לזמן את הנאשם וסניגורו ואת ו י א י ת י ו י ב י נ  ז

 התובע כדי לברר הסכמתם לשאלות שבעובדה ולקבילות מסמכים ומוצ
 גים, לרבות הגשתם שלא באמצעות עדים.״ ־

 האפשר׳ — בפני הנאשם או החשוד אלא אם בית
 המשפט החליט אחרת מטעמים י מיוחדים, והיא תיחשב
 לעדות שנגבתה במהלך המשפט; אד בית המשפט
 יזמין את העד לעדות נוספת במידת האפשר, אם
 נתמלאו תנאים מסויימים כגון שלא היתה לנאשם
 הזדמנות לחקור את העד, או שלא ניתנה לו הזדמנות
ן גביית •העדות, מ  למנות לעצמו סניגור שיהיה נוכח מ
ד שבית המשפט, סבור,.מטעמים מיוחדים שיירשמו,  א

 שהדבר דרוש לעשיית הצדק.

 מטרתם של התיקונים המוצעים היא להרהיב את
 הוראות סדר הדין בדבר שמיעת עדים על אתר
 במקרים של השפעה על עדים. הועדה לסדר הדין
 הפלילי המליצה להמיר את השיטה הקזואיסטית שב
 סעיף 111א •הנוכחי בעקרון כללי שימזג את הסעיפים
 הדנים בעדות מוקדמת ויקבע את העילות בדרך מקיפה
 ולא באמצעות קטלוג. העילות לגביית עדות מוקדמת
 הן חוסר אפשרות להעיד את העד במהלך המשפט,

 ־ לרבות החשש שגורמים המעוניינים בכך יעלימו אותו, י
 וכן החשש כי מאיימים על העד באמצעים פסולים כדי

 להניאו מלמסור עדות אמת במהלך המשפט.

 הצורך בתיקונים אלה עלה עקב התופעה ההולכת
 ומתפתחת של השפעה על עדים כדי שיסטו מהגירסה
 האמיתית. לפי המוצע יהיה דין העדות שנגבתה על
 אתר, בנסיבות המתוארות בסעיפיפ המוצעים, כדין
 עדות שנגבתה במהלך המשפט, אולם בית המשפט
 יהיה חייב להזמין את העד לעדות נוספת, אם 1יתן
 להביאו לבית המשפט, כאשר התמלא אהד התנאים

 המפורטים בסעיף המוצע.

1 ועדת שמרון• בתנה את הצורך בהנהגת קדם 4 

 משפט במשפטים פליליים. לאור זאת דנה •
 ועדת סדר הדין הפלילי בנושא והמליצה להםמיו־ את
 בית המשפט לקיים בירור בדבר העובדות המוסכמות
 על הצדדים ובדבר המסמכים והמוצגים שהצדדים
 מסכימים שיוגשו, ללא צורך בהבאת עדים למטרה זו.
 סעיף זה בא לייעל ולפשט את הפרוצידורה הפלילית.
 כדי להפיג חששות בדבר פגיעה בזכויותיהם של
 נאשמים, מוצע לייהד את הליך הבירור רק לנאשמים
 המיוצגים בידי עורך דין. בירור לפי זה יהיה מוסמך

 בית המשפט לערוך בכל שלב של הדיון.

י ר ב  ד

 סעיפים 11 או 12 לחוק לתיקון דיני העונשין
 (עבירות מרמה, סחיטה ועושק), התשכ״ג—
 1963, או לפי פקודת הסמים המסוכנים [נוסח
 חדש], התשל״ג—1973, למעט עבירה הקשורה רק
 בשימוש עצמי בסמים, ובעבירה שנעברה לשם
 ביצועה או אגב ביצועה של אחת מעבירות אלה.

 (ב) העדות תיגבה בפני הנאשם או מי
 שעלול להיות נאשם. זולת אם החליט בית
 המשפט לגבותה שלא בפנ׳׳יו מטעמים שיירשמו;
 לפני גביית העדות יסביר בית המשפט לנאשם
 או למי שעלול להיות נאשם את זכותו למנות
 לעצמו'סניגור ויתן לו הזדמנות סבירה לעשות
; סעיף 13 יחול על גביית עדות לפי סעיף זה, ן  כ
 אולם אם הנאשם או מי שעלול להיות באשם
 הוא • מחוסר אמצעים ואין לו סניגור, ימנה לו

 בית המשפט לבקשתו סניגור.

 (ג) עדות שנגבתה לפי סעיף זה דיבה כדין
 עדות שנגבתה במהלך המשפט, ובית המשפט
 לא ירשה להזמין את העד לעדות נוספת אלא
 אם שוכנע שיש בהזמנתו כדי להשפיע על
 תוצאות המשפט ושהדבר דרוש בשל אחת מאלה :
 (1) לא היתה לבאשם הזדמנות לחקור את

 העד;
 (1א) לא ביתנה לנאשם הזדמבות סבירה
 למנות לעצמו סניגור כדי שיהיה• נוכח בעת

 גבייה העדות ויחקור את העד;
 (2) חקירת העד היתה בפני שופט אחר;
 (3) במהלך המשפט נתגלו עובדות חדשות.

 (ד) הוראות סעיפים 108 ו־109 יחולו גם
 על גביית עדות לפי סעיף זה.״

 עיקר החידושים המוצעים הוא באלה;
 הסמכות לגבות עדות לאלתר תורחב לכל מקרה
 שיש חשש סביר שאמצעים פסולים יניאו עד מלמסור
 עדות בכלל או מלמסור עדות אמת, ולא רק כשמדובר
 בעבירות ספציפיות המנויות בחוק. לאור תיקון זה

 מוצע לבטל• את סעיף 111א.

 העדות על אתר תיגבה תמיד — ולא רק במידת

 הצעות חוק 1508, כ״ח בשבט התשמ״א, 2.2.1981 175



1 15. בסעיף 164 לחוק העיקרי, אחרי ״בתאריך הקריאה״ יבוא ״בית המשפט רשאי — 6  יייקיז ס״יר 4
 במקום לקרוא את הכרעת הדין — למסור לנאשם העתק ממנה ולהסביר בפומבי את

 עיקרי תכנה״.

1 16. במקום סעיף 170 לחוק העיקרי יבוא: 7 0 1 י י " ת פ י ה  ה

 ׳•דרכי הוכחה 170. (א) מותר לקבל כראיה לענין סעיף 169, בנוסף לכל ררך אחרת

 של הוכחה כדין, העתק מהמרשם הפלילי המתנהל ביךי המשטרה על
 החלטות בית משפט בפלילים הנוגעות לנאשם, למעט זיכוי —

 (1) כשהדיון מתנהל בפני הנאשם — אם העתק המרשם
 הפלילי הוגש לבית המשפט והנאשם לא הכחיש את תכנו;

 (2) כשהדיון מתנהל שלא בפני הנאשם — אם העתק המרשם
 הפלילי הומצא •לו מטעם התובע, והנאשם לא הודיע לבית
 המשפט, בכתב, תוך שבעה ימים מיום שהגיע ההעתק לידיו,

 שהוא מכחיש את תכנו.

 (ב) בעבירות מהמנויות בתוספת הראשונה, מותר לקבל כראיה,
 בתנאים האמורים בסעיף קטן (א), גם העתק מרשימה המתנהלת בידי

 משרדו של השר הממונה על ביצוע החוק הקובע את העבירה.״ •

1 ענינו של סעיף 170 לחוק בקביעת דרכי 6 

 הוכחה של הרשעות קודמות בשלב הטיעון
 לקביעת העונש. וזו לשונו:

 ״170. מותר לקבל כראיה להרשעה קודמת,
 בנוסף לכל דרך אחרת של הוכחה כדין, העתק
 מרשימת ההרשעות הקודמות של הנאשם המת־

 נהלת על ידי המשטרה —
 (1) כשהדיון מתנהל בפני הנאשם — אם
 העתק הרשימה הוגש לבית המשפט, וה

 נאשם לא הכחיש את ההרשעות.
 (2) כשהדיון מתנהל שלא בפני הנאשם —
 אם העתק הרשימה הומצא לו על ידי התובע,
 והנאשם לא הודיע לבית המשפט בכתב, תוך
 שבעה ימים מיום שהגיעה הרשימה לידיו,

 שהוא מכחיש ׳•את ההרשעות.״

 רצוי כי תהא אפשרות להוכיח באמצעות המרשם
 הפלילי לא רק הרשעות קודמות אלא גם החלטות בית
 משפט שאינן הרשעות, אך גם זיכוי אין בהן, כגון
 החלטת בית משפט לנוער שקטין ביצע עבירה כשאין
 הרשעה בצידה. תיקון זה יאפשר לנצל את המרשם
 הפלילי שבידי המשטרה גם לצורך הוכחתם של אלה.

 בעבירות שנעברו במצרכי מזון מרוכזת רשימת
 ההרשעות הקודמות לא בידי המשטרה אלא בידי
 המשרדים הממונים על החוקים הקובעים את העבירות.
 מוצע לכן לאפשר קבלת ראיות על הרשעות קודמות

 בתחום זה מרשימת ההרשעות שמנהלים המשרדים.

י ר ה  ד

 פעיפיפ סעיפים 164 ו־198 לחוק העיקרי עגינפ
 15 ו־ד1 הכרעת הדין בתום בירור בהאשמה וקריאת
 פסק הדין בבית המשפט שלערעור. וזו לשון הסעיפים:
 ״164. בתום בירור האשמה יחליט בית המשפט
 בהחלטה מנומקת בכתב (להלן — הכרעת הדין)
 על זיכוי הנאשם, או, אם מצא אותו אשם, על
 הרשעתו; בית המשפט יקרא את הכרעת הדין
 על נימוקיה בפומבי, יחתום עליה ויםמנה בתא־
 ריך הקריאה; זיכה בית המשפט את הנאשם,

 יודיע דבר הזיכוי בתהילה.
 198. בית המשפט יקרא את פסק הדין על
 נימוקיו בפומבי, יחתום עליו ויסמן תאריך
 קריאתו; דכה בית המשפט את הנאשם או דחה
 ערעור על זיכויו, יודיע על כך בתחילת פסק

 דינו, ורשאי הוא —
 (1) לפרש נימוקיו מיד או תוך שלושים יום

 מיום קריאתו;
 (2) לקרוא את הנימוקים בפומבי או, בהס
 כמת בעלי הדין, להמציאם להם בכתב, תוך

 שלושים יום לאהד קריאת פסק הדין.״

 המציאות מראה כי לעתים אין הקריאה בפומבי משרתת
 את המטרה של הצגת הדברים בצורה מובנת לנאשם,
 בעיקר כאשר הם ארוכים ומורכבים. על כן מוצע לתת
 לשופט שיקול דעת אם לקרוא את כל פסק הדין או
 להסתפק בהסברת עיקר תכנו ולמסור העתק ממנו

 לנאשם.
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 17. בסעיף 198 להדק העיקרי, אחךי ״תאריך קריאתו״ יבוא ״בית המשפט רשאי, במקדם תיקיזםעיף 98!
 לקרוא את הכרעת הרין, למסור לנאשם העתק ממנה ולהסביר בפומבי את עיקרי תכנה״.

: תיקון סעי!־ 202 בוא  האמור בסעיף 202 לחוק העיקרי יסומן(א) ואחריו י

 ״(ב) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול למשנהו — דרך כלל, לסוגי
 ענינים או לעבין מסוייס — את סמכותו לעכב הליכי המשפט כאמור בסעיף

 קטן(א), באישום בעבירה שאיבה פשע.״

 הוספת תוספת

.18 

 19. .(א) התוספת לחוק העיקרי תסומן ״תוספת שניה״ ולפניה יבוא:

 ״תופפת ראשונה

 (סעיפים 3(ב) ו־170(ב))

 (1) עבירות לפי חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, התשי״ח—1957 6
 שנעברו'במצרכי מזוך;

 (2) עבירות לפי פקודת בריאות הציבור (מזון), 1935 1י;

 (3) עבירות לפי חוק התקנים, התשי״ג—1953 שבעברו במצרכי מזון.״

 (ב) בכל מקום בחוק העיקרי או בחיקוק אחר המאזכר את התוספת, יבוא ״התוספת
 השניה״.

ר פ פ י ה ר ב  ד

 ובחודש דצמבר 1980 הגיע מספר הבקשות ל־340.
 הנטל הכבד המוטל על היועץ המשפטי לממשלה מחייב
 לאפשר לו לאצול סמכות זאת. לפי ההצעה יהיה היועץ
 המשפטי לממשלה רשאי לאצול את הסמכות רק למשנה
 ליועץ המשפטי לממשלה ורק בעבירות שהן חטא או
 עוון. היועץ המשפטי לממשלה ימשיך להיות בעל
 הסמכות היחיד לעכב הליכים בפשעים וכן לחדש

 הליכים שעוכבו, לפי סעיף 203 לחוק.

 מוצעת תוספת המפרטת את החיקוקים פעיף 19
 שאליהם מפנים סעיפים 3 ו־0ד1 לחוק
 העיקרי(סעיפים 1 ו־16 לעיל), לעבין הסמכות המקומית
 של בתי המשפט ולעבין קבילותו לראיה של העתק
 מרשימת הרשעות שבערכה במשרד הממובה על ביצוע

 החוק הקובע את העבירה.

 פעיף 17 ראה דברי הסבר לסעיף 15.

 סעיף 202 לחוק העיקרי דו בעיכוב הליכים פעי!* 18
 פליליים והוא קובע לאמור:

 ״202. בכל עת שלאחר הגשת כתב אישום ולפבי
 הכרעת הדיו, רשאי היועץ המשפטי לממשלה,
 בהודעה מנומקת בכתב לבית המשפט, לעכב
 את הליכי המשפט; הוגשה הודעה כאמור יפסיק

 בית המשפט את ההליכים באותו משפט.״

 מספר הבקשות לעיכוב הליכים המופנות להחלטתו של
 היועץ המשפטי לממשלה הולך וגדל בהתמדה. בשנת
 1970/71 היה המספר הממוצע של בקשות לעיכוב
 הליכים במשך חודש — 63; בשנת 1974/75 — 110 ,־
 בשנת 1976/77 — 156 ; בשנת 1978/79 — 192 ;

 6 סייח ד׳תשי״ה, עמי 24.
 י־ ע״פ 1935, תוס׳ 1, עמי 53; ם׳׳ח התשל׳׳ט, עמ׳ 50.

 8 ס״ח התשי״1, עמי 30.
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 מתפרסמת כזה מטעם ועדת החוקה חוה ומשפט הצעת חדל! של חכרי הכנפת:

 חוק העונשין(תיקון מס׳ 7), התשמ״א-1981

 ד.ז00ת םעיף 51» 1. ־ בחוק העונשין, התשל״ז—1977 *, אחרי סעיף 251 יבוא:

. (א) המפרסם ברבים שמו של אדם, או כל דבר שיש בו כדי א n * ™ 2 5 1 ™ * 
 לזהותו, באופן המגלה את דבר מעצרו של אותו אדם או דבר ניהול חקירה
 נגדו, מכח דין, בשל חשד עבירה פלילית, וכל עוד לא הוגשו נגד אותו
 אדם כתב אישום או קובלנה פלילית פרטית בשל אותו ענין, דינו — מאסר

 ששה חדשים או קנס אלפיים שקלים.

2 יחולו, ות נ  : (ב) על פרסום בעתון כמשמעותו בפקודת העתו
 בשינויים המחוייבים, לענין האחריות הפלילית, הוראות סעיף 11 לחוק

 איסור לשון הרע, התשכ״ה—1965 3,

 (ג) בית המשפט המוסמך להורות על מעצר (להלן בסעיף זה —
 בית המשפט) רשאי על פי בקשתו של תובע, של הממונה על החקירה, של
 עצור או של חשור, או מיוזמת בית המשפט, להתיר פרסום שמו של עצור
 או חשוד וכל דבר שיש בו כדי לזהותו, אם היה בנושא ענין ציבורי, או
 מטעמים מיוחדים אחרים של המקרה הבדון; החלטה לפי סעיף קטן זה

 ניתנת •לערר בדרך שעודרים על החלטה בענין שחרור בערובה.

 (ד) רשאי עצור לבקש להתיר פרסום דבר מעצרו, לרבות פרסום
 שמו וכל דבר שיש בו כדי לזהותו, ומשעשה כן — יתיר בית המשפט את

 הפרסום.

 (ה) (1) בית המשפט רשאי לא להתיר פרסום כאמור בסעיף
, אם אישר שר הבטחון בכתב שבטחון המדינה מחייב  קטן(ד)
- סודיות המעצר, או אם אישר המפקח הכללי של המשטרה

 שטובת החקירה מחייבת סודיות המעצר.

 (2) החלטה לפי פסקה (1) תהיה לתקופה שאינה עולה על
 48 שעות, ומותר להאריכה מזמן לזמן, ובלבד שסך כל התקו

 פות לא יעלה על 30 יום..

 (ו) אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראת חוק המחייבת הודעה
 על מעצרו של אדם.״

 חברי הכנסת דוד גלפ, בנימיו הלוי ורב שילנסקי
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