חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  ,(41התשס"ד*2004
 .1בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב)1 1982להלן  החוק העיקרי(,
בסעיף

,12

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ג( היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול לפרקליט המדינה ,דרך כלל ,לסוגי
ענינים או לענין מסוים ,את סמכותו להסמין תובע כאמור בסעיף קטן )א())(1ב(".
* התקבל בכנסת ביום כ"ב באדר התשס"ד ) 15במרס  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה   ,86מיום הי בשבט התשס"ר ) 28בינואר  ,(2004עמי .354
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ד ,עמ' .328

תיקון סעיף

12

תיקון סעיף

64

תיקון סעיף

231

תיקון סעיף

242

בסעיף  64לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ,אחרי "על ידי פרקליט המדינה"
.2
למשנה לפרקליט המדינה למעט לענין החלטה שניתנה על ידי פרקליט המדינה או
יבוא "או

משנהו".

.3

בסעיף

לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן )ב( יבוא:

231

■')ב( היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול את סמכותו לעכב הליכי המשפט
כאמור בסעיף קטן )א( ,דרך כלל ,לסוגי ענינים או לענין מסוים ,במפורט להלן:
)(1

למשנה ליועץ המשפטי לממשלה;

)(2

לכל אחד מבעלי התפקידים המנויים להלן ,למעט באישום שהוגש בידי

תובע כאמור בסעיף ) 12א())(1א(:

פרקליט המדינה או משנה לפרקליט המדינה;
פרקליט שמונה כמנהל התחום לעיכובי הליכים בפרקליטות

)א(
)ב(

המדינה  באישום בעבירת עוון או חטא;

)ג( פרקליט שמונה כמנהל היחידה האחראית על אכיפת דיני התכנון,
הבניה והמקרקעין בפרקליטות המדינה או פרקליט בדרגת ממונה לפחות 
באישום בעבירה בתחום דיני התכנון ,הבניה והמקרקעין,
)ד( מנהל המחלקה הפיסקלית בפרקליטות המדינה  באישום בעבירת
מס ,לרבות אישום בעבירה הנלווית לעבירת מס; לענין זה 

"עבירת מס"  עבירה לפי פקודת המכס ;2פקודת מס הכנסה ;3חוק מס
קניה )טובין ושירותים( ,התשי"ב ;41952חוק מס רכוש וקרן פיצויים,

התשכ"א ;1961חוק מיסוי מקרקעין )שבח ,מכירה ורכישה(,
התשכ"ג ;6 1963חוק מס ערך מוסף ,התשל"ו ;7 1975חוק היטלי סחר,
התשנ"א991ו;8

"עבירה נלווית"  עבירה מסוג חטא או עוון ,שנעברה במהלך ביצוע
עבירת המס או בקשר אליה".

בסעיף  242לחוק העיקרי ,במקום "להעניק סמכות כאמור" יבוא "להעניק סמכות
.4
כאמור ,למעט סמכות שנאצלה לפרקליט מחוז לפי כל דין.",

הוספת סעיף 242א .5

אחרי סעיף

"אצילת סמכויות
היועץ המשפטי
לממשלה

242

לחוק העיקרי יבוא:

242א) .א( היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול לכל אחר מבעלי
התפקידים המנויים בטור א' בתוספת השלישית ,דרך כלל ,לסוגי ענינים
או לענין מסוים ,את הסמכויות הנתונות לו לפי הוראות החוקים כמפורט
לצדם בטור ב' בתוספת האמורה ,כולן או מקצתן.
)ב( שר המשפטים רשאי ,בצו ,באישור ועדת החוקה חוק ומשפט
של הכנסת ,לשנות את התוספת השלישית ,ובלבד שלא יוסיף הויאות חוק
אלא בענין הליכים פליליים".

 2דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,5עמ' .39
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,6עמ' .120
י סייח התשי"ב ,עמי .344
 5ס"ח התשכ"א ,עמ' .100
 6ס"ח התשכ"ג ,עמ'  ;156התשנ"ט ,עמ' .130
 7ס"ח התשל"ו ,עמ' .52
 8ס"ח התשנ"א ,עמ' .31

אחרי התוספת השניה לחוק העיקרי יבוא:

.6

הוספת תוספת

שלישית

"תוספת שלישית
)סעיף 242א(
טור ב'

טור א'

המדינה,
) (1פרקליט
משנה לפרקליט המדינה
ומנהל המחלקה הפלילית
בפרקליטות המדינה

א.

ב.
ג.

סעיפים
סעיף  21לחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991י.
סעיף  14לחוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול( ,התשל"א
)94ג( ו94א)ג( לחוק זה.

) 10 1971בתוספת זו  חוק הנוער(.

ד .סעיפים )124א( ו)554א( לחוק העונשין ,התשל"ז11 1977
)בתוספת זו  חוק העונשין(.
ה .סעיפים )17ב( ו)35ד( לחוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה
 מעצרים( ,התשנ"ו) 12 1996בתוספת זו  חוק המעצרים(.
ו .סעיפים  14ו 15לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו.13 1955

התפקידים

) (2בעלי
המנויים בפרט
פרקליט מחוז

וכן

)(1

א .סעיפים

69

ו)229ג( לחוק זה.

ב .סעיף )4א( לחוק הנוער.
ג .סעיף )58ב( לחוק המעצרים.

ד .סעיף )38ד( לפקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,התשל"ג
.14 1973

ה.
ו.

סעיף 8א)א( לחוק העבירות המינהליות ,התשמ"ו.151985

סעיפים )9ב( ו 123לחוק העונשין".

יוסף )טומי( לפיד

אריאל שרון
ראש הממשלה

שר

משה קצב

ראובן ריבלין

המדינה

הכנסת

נשיא

יושב

 9ס"ח התשנ"א ,עמ' .58
 10ס"ח התשל"א ,עמי

.154

 11ס"ח התשל"ז ,עמ' .224
 12ס"ח התשנ"ו ,עמ' .338
 13ס"ח התשט"ו ,עמ' .171

 14דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ' .526

ראש

המשפטים

