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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר
)תיקון מס' 3( )הרחבת ההגדרה מדינה אחרת(, התש"ע-2010

בחוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של האסיר, התשנ"ז-1996 1 )להלן - החוק 1 תיקון סעיף 1
העיקרי(, בסעיף 1, במקום ההגדרה "מדינה אחרת" יבוא:

""מדינה אחרת" - מדינה, או גוף אחר המפורט בתוספת, המעבירים אסיר כדי שיישא 
את מאסרו בישראל או המקבלים אסיר מישראל כדי שיישא את מאסרו במדינה 

או בגוף האחר, לפי העניין;" 

בכותרת חלק ה' לחוק העיקרי, במקום "ביצוע ותקנות" יבוא "הוראות שונות" 2 תיקון כותרת חלק ה'

לפני סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:3 הוספת סעיף 16א

ועדת 16א "שינוי התוספת ובאישור  החוץ,  שר  בהסכמת  רשאי,  המשפטים  שר 
החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת ";

אחרי סעיף 17 לחוק העיקרי יבוא:4  הוספת תוספת 

"תוספת 

 Hong Kong Special Administrative האזור המינהלי המיוחד הונג קונג -    1
 ;Region

טייוואן "   2

תיקון חוק עזרה 
משפטית בין מדינות 

ז 5  בחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 2, בתוספת הראשונה, אחרי פרט 
יבוא:

טייוואן " "ח  

חוק לנשיאת עונש מאסר במדינת אזרחותו של  סעיף 1 
עוסק  החוק(,   - )להלן  התשנ"ז-1996  האסיר,   
אזרח  אחרות:  למדינות  ישראל  בין  אסירים  בהעברת 
ישראלי הנושא את מאסרו במדינה אחרת ולפי הוראות 
החוק מועבר לשאת את עונשו בישראל, או אזרח של מדינה 
אחרת הנושא את מאסרו בישראל ומועבר למדינתו לשאת 

שם את עונשו  

החוק בנוסחו כיום מתייחס למדינה בלבד, ולכן אינו 
מאפשר עריכת הסכמי העברת אסירים עם גופים שאינם 
מדינה  מוצע לתקן את ההגדרה "מדינה אחרת" שבסעיף 
1 לחוק, כך שהוראות החוק יחולו גם על העברת אסירים 
אל גופים וטריטוריות שאינן מדינה, המפורטים בתוספת 
המוצעת, ומהם  החלה דומה קיימת גם בסעיף 2א לחוק 
ההסגרה, התשי"ד-1954 )להלן - חוק ההסגרה(, ובסעיף 

2)ג( לחוק עזרה משפטית בין מדינות, התשנ"ח-1998 )להלן 
- חוק עזרה משפטית בין מדינות(  

הונג קונג, שהיא טריטוריה שאינה מדינה, נזכרת   סעיפים 
משפטית עזרה  ובחוק  ההסגרה  בחוק  כיום   2 עד 5 

בין מדינות  מוצע להוסיפה גם לרשימת הגופים   
שאינם מדינות המוצעים בתוספת לחוק, וכן מוצע להוסיף 
את טייוואן, אשר גם היא טריטוריה שאינה מדינה, לרשימה 
בין  משפטית  עזרה  שבחוק  הגופים  ולרשימת  האמורה 

מדינות )לסעיפים 4 ו–5 להצעת החוק( 

16א המוצע  לאור הוספת התוספת האמורה וסעיף 
שעניינו שינוי התוספת, מוצע להחליף את כותרת פרק ה' 
לחוק, שעוסקת היום רק בביצוע ותקנות, ל"הוראות שונות" 

)לסעיפים 2 ו–3 להצעת החוק( 

ס"ח התשנ"ז, עמ' 6; התשס"ח, עמ' 3   1

ס"ח התשנ"ח, עמ' 356   2
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