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 ,1בחוק הסניגוריה הציבורית ,התשנ"ו ,1 1995בסעיף  18
)ו( בסעיף קטן )א( 
)א( פסקה ) (9המתחילה במילים "מי שנעצר" תסומן
המתחילה במילה "אסיר" תסומן ");"(11
)ב(

תיקון סעיף

והוראת שעה
")"(10

ופסקה

)(9

בסופו יבוא:

") (12נאשם שהוזמן לתחילת משפטו לשם קיום הליך לפי סעיף  143לחוק
סדר הדין .הפלילי ,במסגרת ישיבת בית משפט שבה רוכזו דיונים לשם
קיום הליך כאמור ,והדיון לגבי אותו נאשם מתנהל באופן שקיים סיכוי
סביר למתן פסק דין באותו יום או במועד נוסף שקבע בית המשפט לשם
כך ,לרבות לשם קביעת העונש ,מינוי סניגור לפי פסקה זו יהיה לצורך
הדיון כאמור בפסקה זו בלבד ולא יחול על נאשם שבעקבות דיון כאמור
בפסקה זו הוזמן להליך של בירור האשמה לפי סימן ה' לפרק ה' לחוק סדר
הרין הפלילי;".
)(2

18

במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב( אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע מבית המשפט ,מנימוקים שיירשמו,
למנות לנאשם סניגור אם שוכנע כי לנאשם אין אמצעים לשכור סניגור לשם
ייצוגו במשפט וכי יש חשש ממשי בי בלא ייצוגו כאמור ייגרם לנאשם עיוות
דין ,החליט בית המשפט למנות לנאשם סניגור לפי סעיף קטן זה ,רשאי הנשיא
או סגן הנשיא של בית המשפט שבו מתנהל המשפט ,לאחר ששמע את הנוגע
בדבר ,לשנות את ההחלטה ,אם סבר שלא היתה הצדקה למנות לנאשם סניגור
לפי סעיף קטן זה".

 .2תחילתו של חוק זה ביום כ"ז בטבת התשס''ג ) 1בינואר ) (2003להלן  יום
התחילה(.
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