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.1

אחרי

סעיף 49ח לפקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ,התשל"א) 11971להלן  הפקודה( ,יבוא:
"פרי ,רביעי  :2חקירת עכירות שוטרים

סמכות חקירה

49ט) .א( על אף האמור ככל דין ,חקירה של עבירה כמשמעותה בתוספת
הראשונה ,אשר בביצועה חשוד שוטר ,לא תיערך כידי משטרת ישראל ,אלא
בידי המחלקה לחקירת שוטרים שבמשרד המשפטים )להלן  המחלקה(.
)ב( האמור בסעיף קטן )א( יחול גם כאשר שוטר חשוד בביצוע עבירה
ביחד עם אחר ,והמחלקה מוסמכת לחקור גם מי שמעורב בביצוע העבירה ואינו
שוטר ,הכל בכפוף לאמור בתוספת הראשונה.
)ג( אין באמור בסעיף זה כדי למנוע מהמשטרה לחקור בעבירה לפני
שנודע לה כי שוטר מעורב בביצועה.
)ד( שר המשטרה ושר המשפטים ,באישור ועדת הפנים ואיכות הסביכה
של הכנסת ,רשאים לשנות את התוספת הראשונה.

סמכויות המחלקה

49י) .א( לצורך מילוי תפקידיהם לפי פרק זה ,יהיו למחלקה ולמי שנמנה
עמה ,הסמכויות והחסינויות של המשטרה ושל שוטר ,לפי הענין.
)ב( בכל פעולה שהמחלקה מוסמכת לעשות רשאית היא להסתייע
במשטרה בהתאם לכללים שיקבעו פרקליט המדינה והמפקח הכללי.
)ג( מקום שהוענקה בחיקוק סמכות לשוטר על פי הגדרת דרגתו או
תפקידו ,יקבע פרקליט המדינה את בעלי התפקידים מבין הנמנים עם המחלקה,
שלהם תוענק הסמכות.
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נתקבל בכנסת ביום י"ב באדר ב' התשנ"ב) 17במרס :(1992הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק ,2114מיום
י''ג באדר א' התשנ"ב ) 17בפברואר ,(1992בעמ' .218
דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,17עמ'  :390ס"ח התשמ"ס ,עמ'.217

49יא) .א( לענין סעיף  1לחוק האזנת סתר,התשל"ט,2 1979
מנהל המחלקה ובהעדרו  את ממלא מקומו ,כקצין משטרה מוסמך.

תיאומי חקיקה

את

 ,3יראו את
)ב( לענין סעיף)19ג( לחוק הגנת הפרטיות .התשמ"א, 1981
המחלקה כרשות בטחון.
)ג( לענין סעיף  4לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א
 ,41981יהא מעמדה של המחלקה כמעמד המשטרה ,ולענין חקירה לפי פרק זה
יראו בסעיף האמור כאילו במקום "בהתאם לפקודות קבע" ,נאמר "בהתאם
לכללים שקבע פרקליט המדינה".
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בסעיף

)50א( לפקודה ,במקום "בתוספת" יבוא "בתוספת השניה".
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בסעיף

)72ב( לפקודה ,במקום "לתוספת" יבוא "לתוספת השניה".
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האמור

בסעיף  94לפקודה יסומן )א( ואחריו יבוא:

תיקון סעיף 94

")ב( שר המשטרה ושר המשפטים ממונים על ביצוע פרק רביעי  2והס רשאים להתקין
תקנות לביצועו".
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התוספת

לפקודה תסומן "תוספת שניה" ולפניה יבוא:

הוספת תוספת

"תוספת ראשונה
)סעיף

49ט(

כל עבירה למעט:
) (1עבירה שעונשה מאסר שאינו עולה על שנה ,אלא אם כן פרקליט המדינה והמפקח
הכללי קבעו שהעכירה תיחקר כידי המחלקה;
)(2

עבירת תעבורה כהגדרתה בסעיף  1לפקודת התעבורה!5

)(3

עבירה שרשות אחרת ,שאינה המשטרה ,מוסמכת לחקור בה על פי דין:

) (4עבירה שביצע שוטר ביחד עם אחר ,ומנהל המחלקה ,בהתייעצות עם ראש אגף
החקירות במשטרה ,קבע כי חלקו של השוטר בביצוע אותה עבירה  משני:
)(5
.6

עבירות הנובעות מאירועים מיוחדים שקבעו פרקליט המדינה והמפקח הכללי".

בתוספת

")יג>

לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א ,1981במקום פרט )יג( יבוא:

תיקון חוק
המרשם הפלילי

תובע בבית דין למשמעת לפי פקודת המשטרה ]נוסח חדש[ ,התשל"א."1971

תחילתו של חוק זה ביום שיקבע שר המשפטים בצו ,אך לא יאוחר מיום כ"ט באייר
.7
התשנ"ב ) 1ביוני .(1992

 2ס''ח התשל''ט ,עמ' .118
 3ס''ח התשמ''א ,עמ'128.
 4ס''ח התשמ''א ,עמ' .322
 5דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,7עמ' .173

תחילה

הוראות מעבר

משטרת ישראל תסיים את החקירה בתיקים שנפתחו נגד שוטרים לפני תהילתו של חוק זה,
.8
אולם תיקים כאמור שהחקירה בהם נערכה במשטרת ישראל בידי היחידה לחקירות פנים ,בידי
החוליה הארצית לבירור תלונות על שימוש בכוח או בידי קציני תלונית הציבור במשמר הגבול,
יועברו למחלקה ,לסיום החקירה בהם.
יצחק שמיר
ראש הממשלה
חיים הרצוג
נשיא המדינה

רוני
שילנסקי
דב
יושב ראש הכנסת
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