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 , כדלקמן:הודעת עדכון מטעמה להגיש

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

 17האריך את תוקפה של הוראת השעה המעוגנת בסעיף  , אשר(התיקון)להלן:  2015-התשע"ה

וזאת למשך (, הוראת השעה)להלן:  2002-לחוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים(, התשס"ב

 .4.1.2017שנה וחצי, עד ליום 

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

)ב( לחוק סדר הדין 35)כהגדרתן בסעיף חקירות משטרה של חשודים בעבירות ביטחון קובעת כי 

ופטורות בתיעוד בכתב בלבד, ויבות מח( 1996-התשנ"ו מעצרים(, – הפלילי )סמכויות אכיפה

ת לחוק סדר הדין הפלילי )חקיר 11-ו 7סעיפים ב נותמחובות התיעוד החזותי והקולי המעוג

שנות מאסר הוא עשר  ןהמרבי עליהשהעונש על עבירות  ותוהחל ,2002-חשודים(, התשס"ב

 ומעלה )למעט במקרים החריגים המנויים בחוק(.
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הפיץ  23.6.2016ציינה המשיבה כי ביום  20.9.2016 יוםבהודעת העדכון של המשיבה מכזכור,  .2

חקירת  –המשרד לביטחון פנים את תזכיר חוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים( )תיקון 

ציבור, אך הצעת חוק ממשלתית טרם הונחה , להערות ה2016-חשוד בעבירת ביטחון(, התשע"ו

 על שולחן הכנסת.

הונחה הצעת חוק  14.11.2016כעת מתכבדת המשיבה לעדכן את בית המשפט הנכבד כי ביום  .3

-( )חקירת חשוד בעבירת ביטחון(, התשע"ז8סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים( )תיקון מס' 

( על שולחן הכנסת, והיא אושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת הצעת החוק)להלן:  2016

 .21.11.2016ביום 

ועדת החוק בודיון בהצעת  5.12.2016יום נקבע למתכבדת המשיבה לעדכן כי בהמשך לכך,  .4

לקריאה השנייה והשלישית. אשר אמורה להכין את ההצעה  ,החוקה, חוק ומשפט של הכנסת

 2016 בנובמבר 30היום: 
כ"ט בחשון התשע"ז           

 __________________

 ד"ר גור בליי, עו"ד       

  ב"כ הכנסת       


