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מתכרכמת בזה הצעת הוי ,מנועפ יערת החוקה ,חרה ומעופמ שד הכנפת :

חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מסי  ,(8התשמ״ז987-ו
בסעיף  21לחרק ס ד ר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ג—1982

.1

[62
אחרי סעיף

x

[

תי?וז פעיף 21

קטן )ב( יבוא :י
לא יתן בית־המשפט צ ו כאמור בסעיף קטן )א( אלא אם כן —

״)ג(

) (1הנאשם חשוד שעבר עבירה ל פ י פרק ז׳ סימנים ב׳ ו־ד׳ לחוק העונשין,
התשל׳יז—; 1977
דבריי
את סמכות המעצר עד תום ההליכים המשפטיים
שואב כיום בית המשפט מסעיף ) 21א( לחוק םרר הדין
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ייפלילי•
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הפבר
המשפט עד מעצר עד תום ההליכים נקבעו בפסיקת
בית־המשפט העליון ,כשהבולטים בהם :

ב

-

אין כיום שום חוק המגביל או מצמצם את סמכותו
של ביה־המשפס והקריטריונים לפיהם מצווה בית*

) (1שיבוש הליכי משפט •
)(2

חומרת העבירה;

\ aעניו מיוחד לציבור.
״1
כאשר לאלה מצטרפת בדיקת הראיות אשר בידי
W

 1ס״ה זןתזומ״ב ,עמ׳  •A3ד-תשמ״ז ,עמי .112
הצעות חדק  ,1830כ״ו; בסיון המשמי׳ז22.6.1987 ,
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) (2הנאשם חשוד שעבד עבירה לפי סעיפים  298עד 345 ,305 ,302
ע ד  352 ,350 ,348עד  402 ,354עד  404ו־ 406עד  408לחוק העונשין,
הוזשל״ז—; 1977
) (3הנאשם חשוד שעבר עבירה לפי סימן ב׳ לפקודה הסמים המסוכנים
]נוסה חדש[• ,התשל״ג—; 1973
) (4הנאשם הורשע בתיר •שלוש השנים שקדמו למעצרו בעבירה שהיא
פשע ,וגית־המשפט שוכנע שקיים חשד סביר כי הוא עלול לחזור על
מעשהו;
) (5בית־המשפט שוכנע כי קיים חשש של שיבוש הליכי המשפט א ו סכנה
לשלום הציבור.
)ד(

אין בהוראת סעיף זה בכדי לגרוע מ כ ל הוראת חוק אחרוג״

דכרי
התביעה המוכיחות סיכוי סביר להרשעה .יודגש כי
בית־המשפט בוחן כל מקרה על פי נסיבותיו.
אולם ,כפי שהתבטא בית המשפט העליון עצמו:
״  . . .כלל גדול הוא שכל אדם ואף מי שנאשם ועומד
לדין בחזקת זכאי הוא ואין לשלול את חירותו כל עוד
לא בגזר כך בדיך׳ )פד״י לז ) (1געמ׳ .(368
בידי בית־המשפט מצויות כיום סמכויות מספיקות
כדי להבטיח התייצבותו של נאשם למשפט ומניעת
הימלטותו מאימת הדין כגון הטלת ערבות ,עיכוב
יציאה מהארץ ,חיוב הנאשם להתייצב במתנת המשטרה
וכיוצא באלה ..וכאשר בידי בית־המשפט הכלים
האמורים ,אין סיבה שנאשם יתחיל בריצוי עונשו עוד
בטרם נגזר דיבו והוא בחזקת זכאי ,דבר המביא לידי
פגיעה בחשובה שבזכויות האדם — בחירותו,
לאור המקרים הרבים בהם זוכו או שוחררו
נאשמים שנעצרו עד תום ההליכים ,מוצע כי סמכותו
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הסכר
של בית המשפט לצוות על מעצר עד תום ההליכים
תוגבל למקרים המסוימים המנויים בהצעת חוק זז.
הצעת החוק מאפשרת מעצר נאשם עד תום ההליכים
המשפטיים בגדו בכל המקרים בהם ישנן ראיות לכאורה
לביצוע פשע חמור ,או כאשר יש חשש כי שחרור
הנאשם יביא לשיבוש הליכי המשפט או סכנה לשלום
הציבור.
במקרים בהם קיימות ראיות לכאורה לביצוע פשע
שחומרתו פחותה ,מותנה המעצר בעברו של הנאשם
ובחשש כי לכשישוחרר הוא עלול לחזור על מעשיו.
הצעת חדק זו משאירה עדיין שיקול דעת נרחב
לבית המשפט מתי להענות לבקשה למעצר עד תום
ההליכים המשפטיים ,יחד עם זאת היא מטילה סייגים
בפני התביעה הכללית אשר במלחמתה בפשע עלולה
היא לגלוש לפגיעה בחירות האדם.
חברי הכנסת :אהדר אולמדמ ,מרדכי וירשוגםקי
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