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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

חוק לתיקון פקודת החוק הפלילי )מס׳  ,(34תשל״ב2-ד19
החלפה סעיף 66א

.1

בפקודת החוק הפלילי) !1936 ,להלן  -הפקודה( ,במקום סעיף 66א יברא:

השקת נ לחוקי או נשיאתי
ש ?

א

66א) .א( המחזיק נשק וא־ן בידו להוכיח רשות חוקית להחזקתו ,דינו -
מאסר שבע שבים.
)ב( הנושא נשק ואין בידו להוכיח רשות חוקית לנשיאתו ,דינו -
מאסר עשר שנים.
גג> בסעיף זה " ,ק ״  -כלי יריה ,כמשמעותו בחוק כלי היריה,
תש״ט ,21949-תחמושת ,פצצה ,רימון או כל חפץ נפיץ אחר או חלק
של אחד מאלה.
ב ש

)ד( מקום שנמצא בו בשק ,רואים את מחזיק המקום כמחזיק הנשק,
כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
<ה( תעודה החתומה בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה
והיא מאשרת שחפץ פלוני הוא נשק ,תשמש ראיה לדבר ,כל עוד
לא הוכח היפוכו? אולם הנאשם זכאי להזמין את חותם התעודה לחקירה,
ואם עשה כן ,לא תשמש התעודה ראיה אלא אם חותם התעודה נענה
דגדי

הסבר

לנוכח ריבוי העבריינות אגב שימוש בנשק יש צורך
להחמיר בענשם של המחזיקים בנשק או הנושאים אותו
ללא רשיון,.

עם זאת יש ל׳־תן הזדמנות לאנשים המחזיקים נשק ללא
רשיק למסור את הנשק למשטרה מבלי שיינקטו נגדמ
הליכים משפטיים בשל החזקתו.

על פי חוק כלי היריה׳ תש״ט1949-׳ דינו
של הנושא כלי ידיה ללא רשיון הוא מאסר
״*
שתי שנים או קנס  600לירות או שני העבשים כאחד׳ ודינו
של המחזיק נשק ללא רשיץ  -מאסר שנה או קנס 300
לירות או שני הענשי־ם כאהד.
אם העבירה היא בכלי יריה צבאי או שנעברה בשעת-
חירום ־ ענשו של העבריץ הוא פי שניים מהאמור.
סעיף 66א)א> לפקודת החוק הפלילי׳ 1936׳ קבע
אמנם עונש חמור יותר על העבירה הנדונה׳ דהיינו עשר
שנות מאסר׳ אולם נפסק )בע׳יפ 117/50׳ פד״י הי׳ עמי
 (1414כי סעיף זה בוטל מכללא על ידי חוק כלי היריה׳
תש״ט.1949-

על כן מוצע להחזיר לחוק הפלילי את העבירה של
החזקת נשק או נשיאתו ללא רשיון ולקבוע לה עונש של
שבע שנוח מאסר על החזקה ושל עשר שנות מאסר על
נשיאה.
כן מוצע לקבוע דרכים להוכחת החזקה והיות החפץ
כלי נשק )סעיפים קטנים )ד( ו־)ה(( .הדרכים המוצעות
חן אלו הקבועות כבר היום בסעיף  20לחוק כלי היריה׳
תש״ט.1949-
לאור הפסיקה שקבעה את ביטולו מכללא של סעיף
66א בשל חק־קה מאוחרת באותה סוגיה ,וכדי למנוע
פרשנות שלפ־ה בטלות הוראות בדינים אחרים׳ הדנות
בהחזקת נשק או בנשיאתו׳ קובעת ההצעה במפורש
כי סעיף 66א אין מטרתו לגרוע מהוראות כל דץ.

 1ע׳׳ר  ,1936תום׳  ,1עמ׳  ;263ס״ח תש״י ,עמ׳  ;286תש׳־׳׳א ,עמ׳  ;248תשי״ב .,עמ׳  ,126עמי  ;144תשי״ד,
עמי  ,46עמ־  ,51עמי  ,74עמ׳  ;234תשט׳׳ו ,עמ׳  ;71תשי״ז ,עמ׳  ,44עיי׳  ,88עמי  ;172תשי״צ ,ע»׳ ;145
תש״ך ,עמ׳  ;52תשכ״ב ,עמי  ,36עמי 8ל; תשב׳׳ג ,עמ׳  ,80פמ׳  ;130תשכ״ד ,עמי  ,44עמי  ;55תשכ״ה ,עמ׳ ,8
עמי  ,51עמ׳  ,144עמי•  ,181עמי  ,183עמי  ;245חשכ״ו ,עמי  ;64חשכ״ח ,עני׳  ;194תשכ״ט ,עמי  ;31השל״א,
עמ׳  ,81עמי  ;82חשל״ב ,עמ־ .28
 2ס״ח תש״ט ,עמי .143
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הצעות חוק  ,1008כ״ב בתמוז תשי״ב4.7.1972 ,

להזמנה; בית המשפט חייב להודיע לנאשם על זכותו להזמין את חותם
התעודה לחקירה.
)ו( סעיף זה אינו בא לגרוע מהוראת כל דין.״
בחוק כלי היריה ,תש״ט ,1949-בסעיף - 16
נ (1בסעיף קטן)א( ,במקום ״ 3 ,2ו־4״ יבוא ״ 2או 3״;
) (2בסעיף קטן)ב> ,במקום ״הסעיפים  5ו־6״ יבוא ״סעיף 6״;
) (3בסעיף קטן)ג( ,אחרי ״לפי סעיף קטן)א( או נב(״ יבוא ״או לפי חיקוק
אחר״.

חיקון חרק בלי
היריה

) ,3א( מי שערב היכנס חוקזה לתקפו החזיק.שלא כדין.נשק ,כהגדרתו בסעיף  ,1לא
ישא בשל כך באחריות פלילית אם תוך חמישה עשר יום מתחילתו של חוק זה -
) (1מסר את הנשק מרצונו למשטרת ישראל ,או ,אם הוא חייל בשירות
סדיר או נמנה עם כוחות המילואים והנשק הוא רכוש הצבא  -מסר את הנשק
ליחידתו; או
) (2הגיש בקשה לקבלת רשיון לפי חוק כלי היריה ,תש״ט ,1949-והפקיד
את הנשק ,עד למתן ההחלטה בבקשה ,בידי משטרת ישראל.

הוראות מעבר

.2

)ב( מי שמוסר נשק כאמור בסעיף קטן)א() (1אינו חייב להזדהות בעת המסירה.
)ג( נשק שהגיע לידי משטרת ישראל מכוח סעיף זה ,לרבות נשק שלגביו הוגשה
בקשה לקבלת רשיון ונדחתה ,יחולט וינהגו בו כפי שיורה שר המשטרה.

דבד»
סעיף  16לחוק כלי היריה ,תש״ט,1949-
קובע׳ בץ השאר׳ עונש על עבירות של החזקת
״ ״
כלי ידיה או נשיאתו ,וזו לשונו:
״עבירותוענשים
 6ו) .א( העובר על הוראה בהוראות הסעיפים 2׳  3ו־4
או על תנאי או הגבלה שנקבעו ברשי pשניתן על פי אחד
הסעיפים האמורים׳ דינו  -מאסר עד שתי שנים או קנס
עד שש מאות לירות או שני העונשים כאחד.
גב( העובר על הוראה מהוראות הסעיפים  5ו־ 6או
על תנאי או הנבלה שנקבעו ברשיון שניתן על פי אחד
הסעיפים האמורים׳ דינו  -מאסר עד שנה אחת או קנם
עד שלוש מאות לירות או שני העונשים כאחד.
) (1העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תנאי
או הגבלה שנקבעו ברשיון או בתעודת הרשאה שניתנו
לפי חוק זה׳ ועבירתו אינה עבירה לפי סעיף קטן)א(

הצעות חוק  ,1008כ׳׳ב בתמוז תשל׳׳ב2 ,ל.19ד4.

הסגר
או)ב(׳ דינו  -מאסר עד ששה חדשים או קנם עד מאה
וחמישים לירות או שני העונשים כאחד.״
כי pשעבירות ההחזקה והנשיאה ייקבעו עתה מחדש
בפקודת החוק הפלילי׳ כמוצע בסעיף  ,1אין טעם
בכפילות .לכן מוצעים תיקונים טכניים המוציאים את
עבירת ההחזקה של כלי יריה או נשיאתו ממסגרת
חוק כלי היריה.
הוראת המעבר באה לאפשר למחזיקים נשק
בביתם ללא רשיון למוסרו בלי חשש שיינקטו
^
נגדם הליכים משפטיים .אולי יועיל הדבר להפחתת
כלי הנשק המוחזקים בבתים  -ואפילו בתום לב -
והעשוייס לשמש מטרה לנדבה בידי עבריינים .כדי
להסיר כל חשש מן המוסר נשק שהחזיק ללא רשיון;
מתיר החוק את מסירתו ללא חובה להזדהות.
ס
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המחיר  12אגורות

הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

