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ח ו ק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרבי טיפול( )תיקון מ ס ׳ ,(4
הונשמ״ב* 1982-
בסעיף  45לחוק הנוער )שפיטה ,ענישה ודרכי טיפול( ,התשל״א— 1971י )להלן —
.1
החוק העיקרי( ,המלים ״ועל הליכים לפי תקנות־שעת־חירומ )עבירות תנועה — דין
חיילים( ,התש״ט1949—-״ — יימחקו.
2

י

־

ו ם פ ת

אחרי סעיף  45לחוק העיקרי יבוא:

.2

©עיף «45

^יי^

1

נ

ז

,

45א .על אף האמור בחוק זה ,ניתן להעמיד לדין קטין שמלאו לו
שש עשרה שנים לפני בית משפט צבאי לפי תקנות ההגנה )שעת־
חירום( ; 1945 ,לענין זה יחולו הוראות חוק זה למעט הוראות פרק ב׳
וסעיף  14ויהיו לבית המשפט הצבאי הסמכויות האמורות בפרק ה׳.״
3

אהרן אוזן
שר העבודה והרווחה

בגין
מנחם
ראש הממשלה
נבון
יצחק
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביום כ״ג בתמוז התשמ״ב ) 14ביולי  ;(1982הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח ,1435
התש״ם ,עמי ) 910סעיפים  11ו־.(12
 1ס״ה התשל״א ,עמי  ;134התשל״ז ,עמי  ;137התשמ״א ,עמי  ;273התשימ״ב ,עמי .159
 2סייח התשי״ט ,עמי .300
 3ע י ר  ,1945תוס׳  ,2עמי .855

תיקון טעויות דפוס
)לפי סעיף )16ח( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,התש״ח—(1948
בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ״ב— 1982י —
)א( בסעיף  ,7במקוט ״םעיף 4״ יבוא ״סעיף 6״.
)ב( בסעיף  ,8במקום ״סעיפים  4ע ד 6״ יבוא ״סעיפים  6ו־7״.
)ג( בסעיף  ,35במקום ״סעיף 116״ יבוא ״סעיף 117״.
)ד( בסעיף  50ובסעיף )66ב() ,(2במקום ״בסעיף )11א(2)(:״ יבוא ״בסעיף )12א()(2״.
)ה( בסעיף  68ובסעיף  ,71במקום ״בסעיף 10״ יבוא ״בסעיף 11״.
)ו( בסעיף )221ב( ,במקום ״ 250שקלים״ יבוא ״ 2,500שקלים״ ובמקום ״ 500שקלים״
יבוא ״ 5,000שקלים״.
)ז( בסעיף  ,239בשורה האחרונה ,המלה ״למשפט״ — תימחק.
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