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חוק םדר הדין הפלילי)תיקון מס׳  ,(12תש״ם*1980-
תקימ סעיף 35א
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 ,1בסעיף 35א לחוק סדר הדין הפלילי ,תשכ״ה)<1965-להלן  -החוק העיקרי( ,המלים
״כמשמעותו בסעיף ) 10א()) (1א(״  -יימחקו ,ובסוף הסעיף יבוא ״לענין זה לא יבואו
שבתות ומועדים במבין השעות״.
במקום סעיף  139לחוק העיקרי יבוא;

.2

״פסק דין של
נ א ש ם

ש ה י ד ה

) .139א( נאשמו כמה נאשמים בכתב אישום אחד ומהם הודו בעובדות
שיש בהן כדי הרשעתם ומהם שלא הודו בכך ,לא יגזור בית המשפט את
דינם של הנאשמים שהודו לפני שנסתיים בירור המשפט של הנאשמים
שלא הודו; ואולם -
) (1־ נאשם שהודה כך ,והתובע או הסניגור מודיעים שהוא
ייקרא להעיד במשפטם של יתר הנאשמים ,לא יעיד אלא
לאחר שנגזר דינו;
) (2בנסיבות מיוחדות שירשום בית המשפט רשאי הוא
לגזור את דינו של הנאשם שהודה לפני סיום משפטם של
האחרים.
)ב( לענין סעיף זה ,גזירת דין  -לרבות מתן צו מבחן ללא
הרשעה או צו שירות לתועלת הציבור ללא הרשעה.״

מנחם בגין
ראש הממשלה

שמואל תמיר
שר המשפטים

יצחק נבון
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביומ י״ט בסיון תש״מ ) 3ביוני  ;(1980הצעת וזזזוק ודברי תסבר פורסמו בה״ח  ,1314תשל״ח,
עמי .43
 1ס״ח תשכ״ה ,עמי  ;161תשכ״ט ,עמי  ;194תשל״ג ,עמי  ;224תשל״ד ,עמי  ;86תשל׳יה ,עמ׳  ,6עמ׳  ,76עמי ,130
עמי  ;218תשל״ו ,עמי  ;244תשל״ז ,עמי  ;313תשל״זז ,עמי  ;162תש״ ,0עמי .61

138

ספר החוקים  ,973כ״ט בסיון תש״ם13.6.1980 ,

חוק סמכויות שעת־חירום)מעצרים()תיקון( ,תש״ם980-ו
 ,1בסעיף  4לחוק סמכויות שעת־חירום )מעצרים( ,תשל״ט) !1979-להלן  -החוק
העיקרי( -

תיקון סעיף

4

) (1בסעיף קטן )א( ,במקום ״נשיא בית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו
נעצר״ יבוא ״נשיא בית משפט מחוזי״;
) (2בסופו יבוא:
״)ד( סעיף זה אינו גורע מסמכותו של שר הבטחון לבטל צו מעצר
שנתן לפי חוק זה ,בין לפני אישורו לפי סעיף זה ובין לאחריו.״
,2

בסעיף  8לחוק העיקרי ,במקום ״סניגור צבאי״ יבוא ״סניגור״.

תיקון סעיף 8

,3

במקום סעיף  10לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף 10

״נשיא תורן
ב מ ק ו ט

נ ש י א

 .10נבצר מסיבה כלשהי מנשיא בית משפט מחוזי למלא תפקידו לפי
חוק זה ,יבוא במקומו נשיא תורן של אותו בית משפט.״

מנחם בגין
ראש הממשלה

שמואל תמיר
שר המשפטים

יצחק נבון
נשיא המדינה

* נתקבל בכנסת ביומ י״ט בסיון תש״מ ) 3ביוני  ;(1980הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,1425תש״ם,
עמי .64
 1סייח תשל״ט ,עיי׳ .76
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