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.1

תיקון סעיף 241

.2

סייג לתחולה

.3
.4

בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב1982-( 1להלן  -החוק העיקרי) ,בסעיף
 ,60אחרי סעיף קטן (י) יבוא:
"(יא) ( )1העבירה המשטרה חומר שהושג בחקירה לפרקליט מחוז ,לטיפולו של
פרקליט ,תעבירו בלא עמדתה בכתב לעניין הגשת כתב אישום.
( )2המשטרה תצרף לחומר שהעבירה כאמור בפסקה ( )1את עמדתה בכתב
לעניין מכלול התשתית הראייתית לביסוס האשמה נגד החשודים בחקירה ,אלא
אם כן נימקה בכתב מדוע אין באפשרותה לעשות כן .
( 	 )3על אף האמור בפסקה ( ,)2ניהלה המשטרה חקירה בליווי פרקליט מלווה
והעבירה את החומר שהושג בחקירה לפרקליט מחוז ,לטיפולו של פרקליט,
תעבירו בלא עמדתה בכתב לעניין מכלול התשתית הראייתית לביסוס האשמה
נגד החשודים בחקירה; ואולם היועץ המשפטי לממשלה או פרקליט המדינה
רשאי לבקש כי המשטרה תעביר את עמדתה כאמור אם ראה כי הדבר דרוש לשם
קבלת החלטה בתיק; בסעיף זה" ,פרקליט מלווה"  -פרקליט שהיועץ המשפטי
לממשלה ,פרקליט המדינה ,משנה לפרקליט המדינה ,פרקליט מחוז או מנהל
מחלקה בפרקליטות המדינה קבע כי ילווה את החקירה.
( )4על אף האמור בפסקה ( ,)1ניהלה המשטרה חקירה בלא פרקליט מלווה
וסברה כי יש לסגור את תיק החקירה ,רשאית היא להעביר לפרקליט מחוז את
עמדתה בכתב בדבר סגירת התיק .
( )5הוראות סעיף  117לחוק העונשין יחולו על עובד הציבור שמסר ,בלא סמכות
כדין ,עמדה בכתב לעניין הגשת כתב אישום או לעניין מכלול התשתית הראייתית
לביסוס האשמה נגד חשודים בחקירה ,כאמור בסעיף קטן זה ,שהגיעה אליו בתוקף
תפקידו ,לאדם שלא היה מוסמך לקבלה".
בסעיף  241לחוק העיקרי ,אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:
"(ג) הוראות סעיף קטן (ב) לעניין חומר חקירה המועבר לפרקליט מחוז יחולו בכפוף
להוראות סעיף (60יא) ,ובכל מקום ,במקום "המשטרה" יקראו "רשות אחרת המוסמכת על
פי דין לחקור בעבירה"; לעניין סעיף קטן זה" ,רשות אחרת המוסמכת על פי דין לחקור
בעבירה"  -למעט שירות הביטחון הכללי".

הנחיות ראשונות

הוראות חוק זה לא יחולו על חקירה שנפתחה לפני תחילתו של חוק זה.
בהנחיות היועץ המשפטי לממשלה ייקבעו הוראות לעניין סעיף (60יא)( )5לחוק העיקרי
כנוסחו בחוק זה; הוראות ראשונות כאמור ייקבעו בתוך שלושה חודשים מיום תחילתו
של חוק זה.
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
ר א וב ן ר י ב ל י ן
נשיא המדינה

איילת שקד
שרת המשפטים

י ו ל י י ו א ל א ד ל ש ט י י ן
יושב ראש הכנסת

הערות
*

1

התקבל בכנסת ביום ט' בטבת התשע"ח ( 27בדצמבר [ )2017בישיבה שהחלה ביום ז' בטבת התשע"ח ( 25בדצמבר
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