פקודת הסמים המסוכנים )תקון(,
מס'

16

לש'

.1943

פקודה הבאה לתקן את פקודת הסמים המסוכנים,
הנציב העליון לפלשתינה )א"י( מחוקק בזה בעצתה של המועצה הפלשתינאית )א"י( לאמור:
.1936

השם הקצר.

מס'  17לש' .1936

חקון סעיף  16של
הפקודה

העיקרית.



 .1פקודה זו תקרא פקודת הסמים המסוכנים )תקון( ,1943 ,וקוראיו אותה כאחת עם
פקודת הסמים המסוכנים ,1936 ,הקרויה להלן "הפקודה העיקרית".
 .2סעיף  16מן הפקודה העיקרית יתוקן 
)א( ע"י ביטול סעיףקטן ) (1הימנו והחלפתו בסעיףקטן דלקמן :
 (1),,כל עברה על פקודה זו או על כל תקנות שהתקינו על פיה תהא פשע ,וכל
אדם שהוא אשם בעברה כזאת יהא צפוי בשל כל עברה ועברה כזאת ,בצאתו חייב
בדין עפ"י כתב האשמה ,למאסר לא יותר מעשר שנים או לקנס לא יותר מחמשת
אלפים פונט או לשני העונשים האלה כאחד.


בתנאי כי

) (1למרות כל האמור בכל פקודה או חוק אחרים יהא מותר לשפוט באופן
תכוף כל אדם כזה בשל כל עברה כזאת בפני בית משפט מחוזי או בפני
שופט שלום ראשי ,ויהא צפוי בגין כל עברה כזאת 
)א(

לכשיצא חייב בדין באופןתכוף ע"י בית משפט מחוזי ,למאסר לא יותר

מארבע שנים או לקנס לא יותר משני אלפים פונט או לשני העונשים האלה

ס

כאחד
)ב( לכשיצא חייב בדין ע"י שופט שלום ראשי ,למאסר לא יותר משנתיים או
לקנס לא יותר מאלף פונט ,או לשני העונשים האלה כאחד.
) 01אם נתחייב אדם בדין על שהפר או על שלא קיים כל תקנה עפ"י פקודה זו
בנידון הנהלת פנקסים או נתינת רצפטים או רפואות המכילים סמים שהלה עליהם
פקודה זו ,אסור להענישו במאסר בלי ליתן לו ברירה של קנס ,או להטיל עליו
קנם למעלה מחמשים פונט אם נוכח בית המשפט הדן בענין שהעברה נעשתה
מתור טעות וכי היא לא היתה פעולת הכנה למעשה עברה על פקודה זו או
לכוונה לעשות עברה על פקודה זו או תוך כדי מעשה עברה או כוונה למעשה
■,

עברה כנ"ל ,או בקשר לכך"
)ב( ע"י הוספת המלים ,,או עפ"י כל תקנות שהתקינו על פיה" לאחר המלים ,,עפ"י
פקודה זו" המופיעות בסעיפיםקטנים ) (3ו) (4הימנו.
 6באוגוסט.1943 ,

הרולד מקמיכאל
נציב עליון.

