חוק לתיקון דיני העונשין )העלמת עבירות(,תשי"ט* 1959
לא ימלא אדם תפקיד בהליך של שפיטה משהתעורר ,תוך כדי שפיטה כאמור .חשש
.1
עבירה פלילית ,אלא אם ניתנה הודעה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא כוחו.
בסעיף זה 
"עבירה פלילית"  אחת העבירות הנקובות בתוספת;

חוגת מתן הודעה

"הליך של שפיטה"  הליך המכוון להביא לידי אחד מאלה:
) (1הוצאת אדם מגוף אשר הוא חבר בו;
) (2שלילת זכות אדם מזכויותיו בגוף כאמור;
) (3פרסום לנגאי ברבים על מעשיו של אדם:
)(4

הטלת סנקציה אחרת שיש עמה גינוי ושאינה בעלת משמעות דתית בלבד.

נמסרה הודעה כאמור בסעיף  ,1או הואשם אדם בעבירה על חוק זה' והחליטו היועץ
.2
המשפטי לממשלה או בא כוחו לנקוט הליכים כבית משפט ,רשאי היועץ המשפטי לממשלה
לצוות על הפסקת השפיטה האמורה עד לגמר ההליכים בבית המשפט.

עונשין

על הוראה מהוראות חוק זה ,דינו  מאסר שנה אחת.

.3

העובר

.4

באישום לפי חוק זה תהא זו הגנה טובה לנאשם אם יוכיח אחד מאלה:
) (1כי הודעה על אותו מעשה כבר נמסרה ליועץ המשפטי לממשלה או לבא
כוחו או למשטרה;
) (2כי בשל אותו מעשה כבר התנהלה חקירה משטרתית או הואשם אדם.

התוספת
)א(

עבירה לפי חוק לתיקון דיני העונשין )בטחון המדינה( /תשי"ז:1 1957
עבירה לפי חוק לתיקון דיני העונשין )עבירות שוחד( /תשי"ב;21952

)ג(

עבירה נגד החיים ,הגוף או המוסר שדינה מאסר שלוש שנים או יותר;

)ב(

)ד( עבירה לפי אחד הסעיפים שבפרקים י"ב ,ט"ו וכ"ט עד מ"ז לפקודת החוק
הפלילי ,,31936,הפוגעת בנכסים או בזכויות של המדינה או של גוף מבוקר כמשמעותו
בחוק מבקר המדינה ,תש"ט. 1949
.4
בןגוריון
דוד
ראש הממשלה

הפסקת השפיטה

פנחס רוזן
שר המשפטים

בןצבי
יצחק
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום א' באב תשי"ט ) 5באוגוסט ;(1950הצעת החוק ודברי הסבר נתפרסמו בה"ח ,354תשי"ט ,עמ' .11
 1ס''ח ,235תשי"ז עמ'.172
2ס"ח  ,92תשי"ב ,עמ' .126
 3ע"ר ,1936תוס'  1מס' ,656עמ'263.
 4ס"ח  , 8תש"ט ,עמ'  ;33ס"ח ,104תשי''ב ,עמ' ;266ס"ח /245תשי''ח ,עמ'  ;76ס"ח ,248תשי"ח /עמ'92.

הגנה

