חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' ) (35הוראת שעה( )תיקון(,
התשס"ד*2004
תיקון סעיף

ו

 .1בחוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' ) (33הוראת שעה( ,התשס"א) 1 2001להלן 
הוראת השעה( ,בסעיף  ,1בסעיף  60המובא בו ,אחרי סעיף קטן )ד( יבוא:
")ה( שר המשפטים ,בהסכמת השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת החוקה חוק
ומשפט של הכנסת ,רשאי ,בצו ,לשנות את התוספת הראשונה א' ,ובלבד שלא יקבע
בה עבירות שהן בסמכותו הייחודית של בית משפט מחוזי".

תיקון סעיף ג

.2

4

.3

בסעיף  3להוראת השעה ,בסעיף )62א( המובא בו ,במקום פסקה

)(2

יבוא:

") (2קצין משטרה המכהן כראש יחידת תביעות  בעבירות שהן פשע והועברו
לתובע מוסמך לפי הוראות סעיף )60ג( ,למעט עבירת פציעה בנסיבות מחמירות לפי
סעיף )335ב( לחוק העונשין ,התשל"ז ,2 1977המנויה בפרט )6א( לתוספת ראשונה א',
ועבירות תקיפה בנסיבות מחמירות לפי סעיף )382ב( ו)ג( לחוק האמור ,המנויה
בפרט )8א( לתוספת ראשונה א';

) (3קצין משטרה המשמש כתובע ,שהמפקח הכללי של המשטרה הסמיכו לענין זה
 בעבירות שאינן פשע".
תיקון סעיף

בסעיף
)(1

4

להוראת השעה ,בסעיף

)64א(

המובא

בו.

בפסקה ) ,(1במקום "פרקליט מחוז או" יבוא "פרקליט מחוז ",ובסופה יבוא "או

פרקליט מפרקליטות המדינה ,בדרגה שאינה פחותה מסגן בכיר א' לפרקליט המדינה,
שפרקליט המדינה הסמיכו לכך";
* התקבל בכנסת ביום ט' בתמוז התשס"ד ) 28ביוני  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה   ,62מיום א' בחשון התשס"ד ) 27באוקטובר  ,(2003עמ' .46
 1ס"ח התשס"א ,עמ' .499
 2ס"ח התשל"ז ,עמ' .226

) (2בפסקה )ג( ,אחרי "פרקליט המדינה" יבוא "או משנהו ,שלא להעמיד לדין ובן על
החלטה של".
.4

בסעיף  9להוראת השעה ,בתוספת ראשונה א' המובאת
)(1

אחרי פרט

)(6

תיקון סעיף

בו:

יבוא:

")6א( פציעה לפי סעיף  334לחוק ,בנסיבות מחמירות לפי סעיף  335לחוק;";
)(2

אחרי פרט ) (8יבוא:

")8א( תקיפה לפי סעיפים  380,379ו )381א() (1או ) (3לחוק ,בנסיבות מחמירות
לפי סעיף  382לחוק;";

בסופו יבוא "ואולם לענין עבירות לפי פקודת הסמים המסוכנים

) (3בפרט ),(16
]נוסח חדש[ ,התשל"ג ,51973יחול פרט );"(17

) (4אחרי פרט ) (17יבוא:
")(18

מתן הרשאה לקטין שאינו יכול לקבל רישיון נהיגה ,לנהוג ברכב ,לפי

סעיף 36ב)ג( לפקודת התעבורה".4

אריאל שרון

יוסף )טומי( לפיד

ראש הממשלה

שר

משה קצב

ראובן ריבלין

המדינה

הכנסת

נשיא

 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש  ,27עמ' .526

יושב

ראש

המשפטים

9

