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הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' ( )7עבירת הפקרה אחרי תאונה) ,התשע"ב–30 . . . . . . 2011

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

הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון מס' ( )7עבירת הפקרה אחרי תאונה),
תיקון התוספת
הראשונה

.1

תיקון התוספת
הראשונה א'

.2

התשע"ב–2011*

בחוק זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א– 001( 12להלן – החוק העיקרי) ,בתוספת הראשונה,
בסופה יבוא:
"עבירות בפקודת התעבורה
	.1

לפי סעיפים  64ו־64א.".

בתוספת הראשונה א' לחוק העיקרי ,בחלק ב' במקום "עבירה לפי סעיף  "64יבוא:
"עבירות לפי סעיפים  64ו־64א.".

דברי הסבר
חוק זכויות נפגעי עבירה ,התשס"א–( 2001להלן –
החוק) ,מסדיר את מעמדו של נפגע עבירה בישראל ,דהיינו
מי שנפגע במישרין מעבירה או בן משפחה של מי שעבירה
גרמה למותו .החוק מעניק לנפגעי עבירה זכויות מסוימות
בהליך הפלילי הנוגע לעבירה שממנה נפגעו .החוק מבחין
בין קבוצות של נפגעי עבירה המנויות בתוספות לחוק,
ומונה את הזכויות שכל קבוצה זכאית להן.
נוכח חומרתה של עבירת ההפקרה אחרי פגיעה,
הקבועה בסעיף 64א לפקודת התעבורה ,הוחמר לאחרונה
העונש המרבי עליה ל־ 14שנות מאסר בנסיבות מחמירות
(חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס'  ,)101התשע"ב–2011
(ס"ח התשע"ב ,עמ'  .))2לפיכך ,מוצע בזה להעניק לנפגעי
העבירה האמורה את הזכויות הנתונות לנפגעי עבירות
מין או אלימות חמורה כהגדרתן לפי החוק.

מוצע להוסיף את העבירה לתוספת הראשונה לחוק
(רשימת עבירות מין או אלימות) ,וכן לחלק ב' לתוספת
הראשונה א' לחוק (רשימת עבירות מין או אלימות
חמורות) .כך יהיו נתונות לנפגע מעבירה זו זכויות בהליך
הפלילי ,כגון הזכות לקבל מידע על מועד שחרור הנאשם,
הזכות להביע עמדה לעניין חנינה ,הזכות להביע עמדה
בפני תובע לגבי הסדר טיעון המתגבש עם הנאשם והזכות
להביע עמדה בכתב בעניין עיכוב הליכים בפני היועץ
המשפטי לממשלה.
כדי להסיר ספק ,מוצע להוסיף לתוספת הראשונה
לחוק גם את סעיף  64לפקודת התעבורה ,שעניינו גרימת
מוות בנהיגה ברשלנות ,שהיום מופיע רק בתוספת
הראשונה א' לחוק ,כך שנפגע העבירה יהיה זכאי לא רק
לזכויות הנתונות לנפגעי עבירות מין או אלימות חמורה
אלא גם לזכויות האחרות הנתונות לנפגעי עבירות מין
או אלימות.
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