
התשנ"ה1995* ,(44 מס' (תיקון העונשין חוק

יבוא: 35 סעיף אחרי העיקרי), החוק  (להלן 1 1977 התשל"ז העונשין, בחוק . 35א1 סעיף הוספת

חובה "עונש
מקלות ונסיבות

עליו להטיל ניתן חובה, עונש שדינה בעבירה אדם הורשע (א) 35א.
בנסיבות נעברה העבירה אם לעבירה, הקבוע החובה מעונש קל עונש

הדין. בגזר שיפורשו מיוחדות מקלות

אלה: על יחולו לא (א) קטן סעיף הוראות (ב)

המפורטים במקרים למעט ,300 סעיף לפי רצח עבירת (ו)
ס30א; בסעיף

 לפי עבירה (2)

התש''י ובעוזריהם, בנאצים דין לעשיית חוק (א)
;2 1950

עט, השמדת הפשע של וענישתו מניעתו בדבר חוק (ב)
;3 התש"י1950

".4 התשל''א1971 ושיפוט), (עבירות הטיס חוק (ג)

יבוא: העיקרי לחוק 300 סעיף אחרי 300א2. סעיף הוספת

מופחת אם"עונש בו, מהקבוע קל עונש להטיל ניתן ,300 בסעיף האמור אף על 300א.
מאלה: באחד העבירה נעברה

בכושרו ליקוי בשל או חמורה נפשית הפרעה בשל שבו, במצב (א)

כדי עד לא אך ניכרת, במידה הנאשם של יכולתו הוגבלה השכלי,
 34ח בסעיף באמור ממש של יכולת חוסר

או שבמעשהו; הפסול את או עושה הוא אשר את להבין (ו)

המעשה. מעשיית להימנע (2)

בנסיבות מועטה, במידה חרג הנאשם של מעשהו שבו במצב (ב)

הסייג תחולת לשם 34טז סעיף לפי הנדרשת הסבירות מתחום הענין,
34יב. 34יא, 34י, סעיפים לפי כורח, או צורך עצמית, הגנה של

חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת באוגוסט1995); התשנ"ה(1 באב ה' ביום בכנסת נתקבל *
.475 עמ' ,(1995 במאי התשנ"ה(29 באייר כ"ט מיום ,2403

עמ'.390 התשנ''ה, ;226 עמ' התשל'ז, ס'ח 1
281 עמ' התש"י, סיח 2
עמ'.137 התש"י, ס"ח 3

49. עמ' התשנ"ב, ;60 עמ' התשל''א, ס"ח 4



חוק תיקון
(תיקון העונשין
2 מס'  (39 מס'

עקב קשה, נפשית מצוקה של במצב נתון היה כשהנאשם (ג)
שהנאשם מי בידי משפחתו, בבן או בו ומתמשכת חמורה התעללות

למותו." גרם

 התשנ"ד51994 כללי), וחלק מקדמי (חלק (39 מס' (תיקון העונשין בחוק .3

בטל;  3 סעיף (ו)

של אקט לרבות  "חוק" יבוא: מסוכנת" "חבלה ההגדרה אחרי 34בד, בסעיף (2)
כפי לפיהם, תקנות או מהם, חלק או במועצתו המלך דבר או הבריטי הפרלמנט

במדינה;". תוקפם

וחלקתחילה מקדמי (חלק (39 מסי (תיקון העונשין חוק של תחילתו ביום זה חוק של תחילתו .4
התשנ"ד1994. כללי),

ויצמן עזר
המדינה נשיא

רבין יצחק
הממשלה ראש

וייס שבח

הכנסת ראש יושב

ליבאי דוד
המשפטים שר


