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 ו

 חוק סדד הדין הפלילי (תיקון מס׳ 7), התשמ״ז-987ו *

 תיקון סעיף 45 1. בסעיף 45 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ״ב-1982' (להלן - החוק

 העיקרי), בסופו יבוא ״או בפני קצין משטרה בדרגת רב פקד ומעלה או קצין הנמנה עם סגל בית
 המעצר או בית הסוהר שבו מוחזק העציר״.

 תיקון סעיף 188 2. בסעיף 188 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ב) יבוא:

 ״(ג) שר המשפטים, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי בתקנות לקבוע
 שינויים בתוספת הראשונה.״

 בסעיף 198 לחוק העיקרי, אחרי המלים ״בהגשת הודעת ערעור״ יבוא ״מנומקת״.

 במקום סעיף 203 לחוק העיקרי יבוא:

 203. הודעת ערעור תפרט את נימוקיו, ואולם, לא ניתנו בהודעה נימוקים או
 לא פורטו במידה מספקת, רשאי רשם בית המשפט להורות למערער להגיש
 נימוקים, או נימוקים מפורטים יותר, במועד שיקבע: לא מילא המערער אחר
 הוראת הרשם, רשאי בית המשפט, בתחילת הדיון בערעור, לדחות את הערעור

 מטעם זה בלבד.״
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 ״נימוקי ערעור

 תיקון סעיף 198

 החלפת סעיף 203

 ״ביטול דחיית
 הערעור

 5. בסעיף 208 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״או, אם המערער הוא שלא התייצב - לדחות את

 הערעור מטעם זה בלבדי.

 6. אחרי סעיף 208 לחוק העיקרי יבוא:

 208א. (א) נדחה ערעורו של נאשם בשל אי התייצבותו והוכח לבית
 המשפט כי העדרותו נגרמה מסיבות שלא היתה לו שלטיה עליהן, רשאי בית
 המשפט, על פי בקשת המערער, לבטל את ההחלטה על דחיית הערעור ולשמוע

 את הערעור.

 (ב) בקשה לפי סעיף זה תוגש תוך חמישה עשר ימים מיום שהחלטת

 הדחיה הודעה למערער או תוך מועד מאוחר יותר שהסכים לו בית המשפט״.

 7. בסעיף 225 לחוק העיקרי -

 (1) בסעיף קטן(א), במקום הםיפה המתחילה במלים ״אם טרם שולם הקנס״ יבוא ״אם

 הוא סבור שנסיבות העבירה מחייבות בירור המשפט, ובלבד שטרם נמסרה הזמנה לפי

 סעיף 222.״!

 (2) בסעיף קטן(ב), במקום ״בתוספת לפקודת בתי המשפט העירוניים״ יבוא ״בתוספת

״.  השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984

 8. בסעיף 227 לחוק העיקרי, אחרי ״סעיפים 222 עד 226״ יבוא ״וסעיפים 228 עד 230״.

 9. בסעיף 228 לחוק העיקרי -

 (1) האמור בסעיף קטן (ב) יסומן (1) ואחריו יבוא:

 • נתקבל בכנסת ביום א׳ בניסן התשמ״ז (31 במרס 1987): הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1703, התשמ״ה,

 עמי 30.

 1 ס״ח התשמ״ב, עמ׳ 43.

 2 ס״ח התשמ״ד, עמ׳ 198.
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 ״(2) מי שהוסמך לפי סעיף קטן(ג) לא ימסור לאדם הודעת תשלום קנס אלא ימסור

 הזמנה למשפט, אם היה לו יסוד להניח שהעבירה נעברה בנסיבות שתובע הודיע כי

 הן מחייבות בירור המשפט.״;

 (2) בסעיף קטן(ג), בסופו יבוא ״הודעת תשלום קנס לגבי עבירות אלה תימסר בידי מי

 שהשר הממונה הסמיך לכך.״:

 (3) בסעיף קטן (ד), במקום ״225״ יבוא ״224״;

 (4) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:

 ״(ה) קביעת עבירת קנם כעבירה של ברירת משפט, אין בה כדי לגרוע מסמכותו

 של תובע להגיש בשל אותה עבירה כתב אישום, אם הוא סבור שנסיבות העבירה

 מחייבות את בירור המשפט, ובלבד שטרם נמסרה הודעת תשלום קנס לפי סעיף קטן

 (א)״.

 10 . בסעיף 230 לחוק העיקרי, בסופו יבוא ״הורשע האדם בבית המשפט על העבירה ונגזר דינו תיקון סעיף 230
 קנס, לא יפחת הקנס מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס, אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות

 יוחדות המצדיקות הפחתתו״.

 1. בסעיף 239 לחוק העיקרי, אחרי ״פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש], התש״ל-1970״ תיקון סעיף 239
 בוא ״בעבירות שנקבעו כעבירות קנס״.

 12. בסעיף 242 לחוק העיקרי, במקום ״לפי חוק זה״ יבוא ״לפי חוק״. תיקון סעיף 242
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 נשיא המדינה
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