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"(א )1( )1על החלטת בית המשפט המחוזי בערר לפי סעיף קטן (א) רשאי כל
אחד מהמפורטים באותו סעיף קטן לפנות בבקשה למתן רשות לערור לפני
בית המשפט העליון.
( )2בית המשפט העליון ידון בבקשה בשופט יחיד ,ואולם רשאי בית
המשפט העליון לדחות את הבקשה על הסף ,בלא דיון בנוכחות הצדדים;
ניתנה רשות לערור כאמור ,ידון בו בית המשפט העליון בשופט יחיד ורשאי
הוא לדון בבקשת רשות ערר כאילו היתה ערר;".
( )3בסעיף קטן (ג) ,במקום "יוגש" יבוא "ובקשה למתן רשות לערור כאמור בסעיף
קטן (א ,)1יוגשו".
בסעיף  61לחוק העיקרי ,בסופו יבוא:

תיקון סעיף 62
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"(ג) בלי לגרוע מהוראות סעיף  ,62ניתן פסק דין מרשיע נגד נאשם לאחר שהיה נתון
במעצר לתקופה המצטרפת כדי תשעה חודשים בשל אותו כתב אישום ,רשאי בית
המשפט שהרשיעו לצוות על הארכת מעצרו או על מעצרו מחדש עד למתן גזר דין ,אם
מצא כי יש עילה למעצרו; לא ניתן גזר דין בתוך  90ימים מיום שציווה בית המשפט
כאמור ,ישוחרר הנאשם מן המעצר".
בסעיף  62לחוק העיקרי ,האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:
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"(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) ,סבר שופט בית המשפט העליון כי לא יהיה ניתן
לסיים את הליכי המשפט בתוך התקופה של  90ימים האמורה בסעיף קטן (א) ,בשל
סוג העבירה ,מורכבותו של התיק או ריבוי של נאשמים ,עדים או אישומים ,רשאי הוא
לצוות על הארכת המעצר לתקופה שלא תעלה על  150ימים ,ולחזור ולצוות כך מעת
לעת ,וכן להורות על שחרורו של הנאשם ,בערובה או בלא ערובה".
אחרי סעיף  62לחוק העיקרי יבוא:

תיקון חוק השיפוט
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"סמכות מעצר
62א .הודיע תובע על כוונתו לבקש את מעצרו של נאשם שעומד
לבית משפט עד
להשתחרר ממעצר או שאינו עצור ,לאחר שהיה נתון במעצר
לדיון בבקשה
לתקופה המצטרפת כדי תשעה חודשים בשל אותו כתב
למעצר מחדש
אישום ,רשאי בית המשפט ,אם מצא כי יש עילה למעצרו של
הנאשם ,לצוות על מעצרו לתקופה שלא תעלה על  72שעות
לשם הגשת בקשה לבית המשפט העליון לפי סעיף ".62
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