חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) (היוועדות חזותית -
הוראת שעה) (תיקון מס'  ,)3התש"ע2010-*
תיקון סעיף 1
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בחוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה  -מעצרים) (היוועדות חזותית  -הוראת שעה),
התשס"ז2007- ,1בסעיף  ,1ברישה ,אחרי "שלוש שנים" יבוא "ושמונה חודשים".
ב ני מ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה
שמעון פרס
נשיא המדינה
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יעקב נאמן
שר המשפטים
ר א וב ן ר י ב ל י ן
יושב ראש הכנסת

התקבל בכנסת ביום י' באב התש"ע ( 21ביולי  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
  ,528מיום א' באב התש"ע ( 12ביולי  ,)2010עמ' .1252ס"ח התשס"ז ,עמ'  ;93התשס"ח ,עמ'  ;826התש"ע ,עמ' .230

חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין הארגון לשיתוף
פעולה ולפיתוח כלכלי בדבר זכויות יתר ,חסינויות והקלות המוענקות
לארגון ,התש"ע2010-*
הגדרות

.1

תוקף הוראות
ההסכם בדבר
זכויות יתר,
חסינויות והקלות

.2

להוראות ההסכם ,שנוסחו בעברית מובא בתוספת ,יהיה תוקף של חוק ,ככל שהן באות
להעניק זכויות יתר ,חסינויות והקלות לארגון ,לפקידיו ,לנושאי משרה בו ,למומחים
מטעמו ,לנציגי המדינות או הגופים החברים בו או המשתתפים בפעילותו ,ולכל גורם
אחר הקבוע בהסכם.

אישיות משפטית

.3
.4

לארגון תהא אישיות משפטית בישראל.

בחוק זה -
"הארגון"  -הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD - Organisation for
;)Economic Co-operation and Development
"ההסכם"  -ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין הארגון ,בדבר זכויות יתר ,חסינויות
והקלות המוענקות לארגון ,שנחתם בירושלים ביום ד' בשבט התש"ע ( 19בינואר
 ,)2010לרבות האיגרות שהוחלפו בין המזכיר הכללי של הארגון לבין שר החוץ
של מדינת ישראל ביום האמור.

זכויות יתר,
חסינויות והקלות
מעבר לאלה
הכלולות בהסכם
ביצוע
תחילה
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הגיש הארגון בקשה לפי סעיף  3להסכם ,רשאי שר החוץ ,באישור הממשלה ולאחר
התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ,לקבוע בצו כי יוענקו לארגון זכויות יתר,
חסינויות או הקלות מעבר לאלה הכלולות בהסכם ,אם מצא כי מתקיימים התנאים
לכך לפי סעיף  3להסכם.
שר החוץ ממונה על ביצוע חוק זה.
תחילתו של חוק זה ביום תחילתו של ההסכם ,כאמור בסעיף  21שבו; ביום האמור
יפרסם שר החוץ ברשומות הודעה על תחילתו של ההסכם.
התקבל בכנסת ביום א' באב התש"ע ( 12ביולי  ;)2010הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק הממשלה
 ,519 -מיום ט"ז בתמוז התש"ע ( 28ביוני  ,)2010עמ' .1164

ספר החוקים  ,2250י"א באב התש"ע22.7.2010 ,

