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 3המשיבה  הודעת עדכון מטעם

הודעת  ( להגישהמשיבה )להלן: 3מתכבדת המשיבה  ,9.12.2015בהתאם להחלטת בית המשפט הנכבד מיום 

 , כדלקמן:עדכון מטעמה

-(, התשע"ה7)תיקון מס' חוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים( תקיפת חוקתיות עניינה של העתירה ב .1

לחוק סדר הדין  17האריך את תוקפה של הוראת השעה המעוגנת בסעיף  , אשר(התיקון)להלן:  2015

וזאת למשך שנה וחצי, עד ליום (, הוראת השעה)להלן:  2002-הפלילי )חקירת חשודים(, התשס"ב

4.1.2017. 

קובעת כי ( מספר פעמים מאז)והוארכה  2002 בשנתלראשונה נחקקה האמורה, אשר  הוראת השעה

)ב( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות 35)כהגדרתן בסעיף חקירות משטרה של חשודים בעבירות ביטחון 

ופטורות מחובות התיעוד החזותי והקולי בתיעוד בכתב בלבד, ויבות מח( 1996-התשנ"ו מעצרים(,-אכיפה

חקירת חוק )להלן:  2002-חשודים(, התשס"בלחוק סדר הדין הפלילי )חקירת  11-ו 7סעיפים ב נותהמעוג
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ומעלה )למעט במקרים שנות מאסר הוא עשר  ןהמרבי עליהשהעונש על עבירות  ותוהחל ,(חשודים

 החריגים המנויים בחוק(.

סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים( )תיקון הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק  15.6.2015כזכור, ביום  .2

, במסגרתה 2015-הוראת שעה לעניין חקירת חשוד בעבירת ביטחון(, התשע"ה( )הארכת תוקף של 7מס' 

 .2020, עד לשנת תוקף הוראת השעה בחמש שנים נוספות הוצע להאריך את

(, חוקההועדת בוועדה החוקה, חוק ומשפט של הכנסת )להלן:  23.6.2015עם זאת, בדיון שהתקיים ביום 

של  הביקורת על כך שהממשלה מבקשת להאריך את תוקפ ,חה"כ ניסן סלומינסקי ,יו"ר הוועדהמתח 

הוראת השעה לתקופה של חמש שנים, לאחר שהתחייבה בעבר בכנסת כי תביא הוראת קבע בעניין זה. 

הוראת השעה תוארך בשנה ולפיו הודיע כי הגיע לסיכום עם השר לביטחון פנים, הוא בסופו של דבר, 

הסדר קבוע תגבש הממשלה , וזאת מתוך כוונה כי בתקופה זו (4.1.2017)כאמור, עד ליום  וחצי בלבד

אישרה מליאת הכנסת את התיקון, בנוסח  29.6.2015ביום , בהתאם לכךאשר יחליף את הוראת השעה. 

 זה.

בעקבות חקיקת התיקון, הגישו העותרים את העתירה דנן, בה תקפו את חוקתיותו של התיקון.  .3

 כי אין מקום להידרש לעתירה במועד הנוכחי וכי דינה להימחק.בתגובותיהם, המשיבה והמדינה טענו 

בתום הדיון קבע בית המשפט הנכבד נדונה העתירה בפני הרכב של בית המשפט הנכבד, ו 9.12.2015ביום  .4

 . 2016וכי המשיבה והמדינה יגישו הודעות עדכון עד סוף יוני  ,כי המשך הדיון בעתירה יידחה

 ההתפתחויות האחרונות

ליועץ המשפטי מכתב , חה"כ סלומינסקי, חוקההשלח יו"ר ועדת  14.6.2016, ביום לאמורבהמשך  .5

 ,עמד על כך שהוראת השעה אמורה לפקוע בעוד כחצי שנה, בו עו"ד ד"ר אביחי מנדלבליטלממשלה, 

 להחלטות הממשלה בעניין.לקבל עדכון בנוגע ביקש ו

 .1מש/מצ"ב ומסומן  14.6.2016לה מיום חוקה ליועץ המשפטי לממשהמכתבו של יו"ר ועדת 

השיב המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי(, עו"ד רז נזרי, למכתבו של יו"ר ועדת  29.6.2016ביום  .6

את תזכיר חוק סדר הדין הפלילי  הפיץ המשרד לביטחון פנים 23.6.2016ביום החוקה. במכתבו ציין כי 

בתזכיר  ., להערות הציבור2016-חקירת חשוד בעבירת ביטחון(, התשע"ו –)חקירת חשודים( )תיקון 

החוק הוצע לעגן את ההוראה הפוטרת את המשטרה מתיעוד חזותי או קולי של חקירת חשוד בעבירות 

בטחון כהוראה קבועה. לצד זאת, ברוח המלצות צוות צ'חנובר, מוצע לקבוע בחוק כי פיקוח ובקרה 

 רה בעבירות בטחון יבוצעו כפי שייקבע בנהלים פנימיים של המשטרה.אקראיים על חקירות המשט

עוד ציין עו"ד נזרי במכתבו כי הוא מקווה שוועדת השרים תספיק להידרש לנושא עוד לפני סיום מושב 

הכנסת הנוכחי, כך שניתן יהיה לקיים דיון בהצעת החוק בוועדת החוקה בתחילת המושב הבא של 

 (.30.10.2016ביום  הכנסת )אשר אמור להתחיל
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.2מש/מצ"ב ומסומן  29.6.2016מיום המשנה ליועץ המשפטי לממשלה )פלילי( מכתבו של 

.2016נוכח האמור, תבקש המשיבה לשוב ולעדכן את בית המשפט הנכבד בעניין עד לסוף חודש נובמבר  .7

 2016 ביוני 30היום: 
ד בסיון התשע"וכ"           

 __________________

 ד"ר גור בליי, עו"ד

  ב"כ הכנסת
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