חוק לתיקון פקודת העמדת עבריינים במבחן ,תשי"ד* 1953
תיקון הפקודה

.1

פקודת
)(1

העמדת עבריינים במבחן ,11944 ,תתוקן כך :
בסעיף  ,3אחרי סעיף קטן ) (2יבוא סעיף קטן זה :
")(3
מבחן''.

לא יתן בית המשפט צו מבחן אלא לאחר קבלת חוות דעת מפקיד

) (2בסעיף  ,4בסעיף קטן ) ,(2במקום המלים "משנים עשר חודש" יבואו
המלים "משלוש שנים" ,ובמקום התנאי המגביל יבוא תנאי מגביל זה ; "ובלבד
נתקבל בכנסת ,ביום ט"ז בטבת תשי"ד )22
בה"ח  ,179תשי"ד ,עמ' .11
 1ע"ר  ,1944תוס'  1מס'  ,1880עמ' .128

בדצמבר ; (1953

הצעת החוק

ורברי

הסבר

נתפרסמו

שהוכח לבית המשפט ,בדרך שייראה לו ,כי המוסד מסכים לקבל את הנתון
למבחן ושהסכמתי מספקת כדי לחייבו לכך".
)(3

בסעיף 7



)א( בסעיף קטן ) '(1לאחר המלים "עבירה
המבחן בתקפו" יווספו מלים אלה " :או שניתן
העבריינים הצעירים  ,1 1937,בגלל עבירה
בדין" ; בתנאי המגביל יימחקו המלים "הזמנה

שבוצעה בשעה שעמד צו
עליו צו לפי סעיף  18לפקודת
כאמור ,אף אם לא נתחייב
כזאת או",י

)ב( בסעיף קטן ) ,(3לאחר המלים "שעבר אותה בעמוד צו המבחן בתקפו"
יווספו מלים אלה " :או נתן עליו צו לפי סעיף  18לפקודת העבריינים
הצעירים ,1937 ,בגלל עבירה כאמור ,אף בלי שחייבו בדין" ;
)ג( בסעיף קטן ),(4
מבחן בתקפו" יבואו
צו המבחן בתקפו ,או
הצעירים ,1937 ,בגלל
)(4

במקום
המלים
שניתן
עבירה

המלים "נתחייב בדין על עבירה בעמוד צו
"נתחייב בדין על עבירה שעבר אותה בעוד
עליו צו לפי סעיף  18לפקודת העבריינים
כאמור ,אף אם לא נתחייב בדיך.

.

בסעיף  ,9אחרי סעיף קטן ) (2יבוא סעיף קטן זה :
"( )3צו מבחן לפיו שוחרר אדם למבחן בלי שחוייב בדין ,לא יגרור
אחריו את תוצאות החיוב בדין לכל ענין ,אם אין כוונה אחרת משתמעת
מפקודה זו או מכל דין אחר".

) (5בסעיף  ,10לאחר המלים "ומקום שנתחייב הנתון למבחן בדין על
שלאחריה על ידי שופט שלום" יווספו המלים "או שניתן עליו בשל
כאמור צו לפי סעיף  18לפקודת העבריינים הצעירים ,1937 ,על ידי
שלום אף אם לא נתחייב בדיך /ובמקום המלים "אפשר יהיה לקבלה
לשם חיוב בדיך יבואו המלים "תהיה ראיה לחיוב בדין או לצו כאמור'/

עבירה
עבירה
שופט
כעדות

) (6בסעיף  ,11בסעיף קטן ) ,(2במקום המלים "שנים עשר החדשים" ,בכל
מקום שהן מופיעות ,יבואו המלים "שלוש שנים' /ובמקום התנאי המגביל
יבוא תנאי מגביל זה " :ובלבד שיוכח לבית המשפט ,בדרך שייראה לו ,כי המוסד
מסכים לקבל את הנתון למבחן ושהסכמתו מספקת כדי לחייבו לכך".
)(7
.2

.3

בסעיף  ,14סעיף קטן )  (2בטל.

פסקה )ו( בסעיף  37לפקודת החוק הפלילי ,21936 ,תימחק.

הוראות

תיקון פקודת
החוק הפלילי,
1936

סעיף  (4) 1יחולו גם על צו מבחן שניתן לפני תחילת תקפו של חוק זה.

משה

שרת

שר החוץ
ממלא מקום ראש הממשלה
בןצבי
יצחק
נשיא המדינה
 1ע"ר  ,1937תוס'  1מס'  ,667עט' .121
 2ע"ר  ,1036חוס'  1טס'  ,652עמ'268.

שפירא
משה
שר הסעד

הוראות מעבר

