
* התשמ"ב1982 ,(15 מס' (תיקון הצבאי השיפוט חוק

153א סעיף העיקרי),תיקון החוק  1(להלן התשט"ו1955 הצבאי, השיפוט לחוק 153א(ז) בסעיף .1
הצבא". "בפקודות יבוא 489א" סעיף פי על "בתקנות במקום ,(2) בפסקה

סעיף168 תימחק.תיקון  "מחבוש" המלה ו(6), (5) בפסקאות העיקרי, לחוק (ד) 168 בסעיף .2

מספרו שינוי
226 סעיף של
סעיף והוספת

: יבוא ואחריו ,225 יסומן העיקרי לחוק 226 סעיף .3

הסיבה "הודעת
י למעצר

למעצר." הסיבה את בשעה בה לו יודיע זה חוק לפי אדם העוצר .226

מספרו שינוי
225 סעיף של

226א. יסומן העיקרי לחוק 225 סעיף , .4

סעיפים החלפת
ו238 237

סעיפים והוספת
ו237ב 237א

: יבוא העיקרי לחוק ו238 237 סעיפים במקום .5

פקודת "תוקף
שנתאשרה מעצר

פקודת לפי ימים משבעה יותר במעצר חייל להחזיק אין (א) .237

שנתאשרה. שיפוט קצין של מעצר

להאריך שיפוט קצין רשאי (א), קטן בסעיף האמור אף על (ב)
צבאי שפרקליט ובלבד נוספים, ימים בשמונה המעצר פקודת תוקף את

לכך. בכתב אישור מראש נתן

מעצר פקודת
צבאי שוטר של

במעצר חייל להחזיק מותר ,237 בסעיף האמור אף על (א) 237א.
שיפוט, קצין שהוא צבאי, שוטר אם ימים, עשר חמישה של לתקופה

נתאשרה. והפקודה המעצר, פקודת את נתן

את פעמיים להאריך רשאי שיפוט קצין שהוא צבאי שוטר (ב)
שפרקליט ובלבד פעם, בכל ימים עשרה של לתקופה המעצר תקופת

הארכה. לכל בכתב אישור מראש נתן צבאי

שוטר שנתן מעצר פקודת על יחולו לא זה סעיף הוראות (ג)
לפיקודו, הנתון חייל על ביחידתו שיפוט כקצין סמכותו בתוקף צבאי
כאמור בודק קצין בידי נבדקת החייל נעצר שבגינה העבירה אם אלא

252(א)(3). בסעיף

דין לבית פנייה
להארכת צבאי

מעצר

מעבר המעצר את להאריך צורך יש כי צבאי פרקליט סבר 237ב.
לתובע להורות הוא רשאי ו237א, 237 בסעיפים הקבועות לתקופות

המעצר. להארכת בבקשה מחוזי צבאי דין לבית לפנות צבאי

פקודת על ערר
ועל מעצר
אישורה

לפרקליט להגיש רשאי מעצר פקודת פי על שנעצר מי (א) .238

הפרקליט סבר ; הצבא בפקודות שנקבע כפי המעצר, על ערר צבאי
הצבאי הפרקליט להחלטת הענין את יעביר הערר, את לקבל שאין הצבאי

סגנו. או הראשי
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237א, או 237 סעיף לפי מעצר הארכת צבאי פרקליט אישר (ב)
הראשי." הצבאי לפרקליט עלכך ערר להגיש העצור רשאי

237א", או 237 "סעיפים יבוא "237 "סעיף במקום העיקרי, לחוק 239 בסעיף .6239 סעיף תיקון

: יבוא העיקרי לחוק ו241 240 הסעיפים במקום סעיפים7. החלפת
ו241 240

מעצר "הארכת
דין בית בידי
מחוזי צבאי

בהתאם מעצר להארכת בקשה מחוזי צבאי דין לבית הוגשה (א) .240
להאריך הוא ורשאי אחד, צבאימשפטאי שופט בה ידון 237ב, לסעיף

ימים. שלושים על תעלה שלא נוספת לתקופה המעצר את

 סניגור לו יש ואם העצור, בנוכחות ייערך בבקשה הדיון (ב)
של דעת חוות סמך על השופט, שוכנע אם אולם ; סניגורו בנוכחות גם
שנוכ או העצור בנוכחות הדיון את לקיים אפשר שאי פסיכיאטרי, רופא
העצור, בנוכחות לא בבקשה לדון הוא רשאי נפשו, לבריאות תזיק חותו
למנות השופט יורה  סניגור לו אין ואם נוכח, סניגורו שיהא ובלבד

צבאי. סניגור לו

הצבאי והתובע המעצר, את להאריך לא השופט החליט (ג)
(ד), קטן סעיף לפי עליה לערער רצונו על ההחלטה, מתן במעמד הודיע,
תעלה שלא לתקופה העצור של שחרורו השהיית על לצוות השופט רשאי
במנין ומועדים שבתות יבואו לא זה לענין ; שעות ושמונה ארבעים על

השעות.

סעיף לפי החלטה על לערער רשאים הצבאי והתובע העצור (ד)
צבאי בשופט בערעור שידון לערעורים הצבאי הדין בית לפני (א) קטן

אחד. משפטאי
נוספת הארכה

המעצר תקופת של
שופט בידי

צבאימשפטאי

צבאי שופט רשאי ,240 סעיף לפי במעצר חייל הוחזק (א) .241

ההחזקה את ולהתיר ולחזור להתיר מחוזי צבאי דין בית של משפטאי
שהבקשה ובלבד ימים עשר חמישה על תעלה שלא נוספת לתקופה במעצר

הראשי. הצבאי הפרקליט הוראת פי על הוגשה הנוסף למעצר

סעיף הוראות יחולו זה סעיף לפי נוסף למעצר בקשה על (ב)
המחוייבים." בשינויים ,240

: יבוא העיקרי לחוק 243א סעיף אחרי .8

הוראות "תחולת
לענין נוספות
ושחרור מעצר

הפלילי, הדין סדר לחוק 49 עד 46 סעיפים הוראות (א) 243ב.
אולם זה, סימן לפי במעצר המוחזק חייל לגבי יחולו התשכ"ה21965,
חוק לאותו 49 בסעיף כאמור העליון" המשפט בית של "שופט במקום

לערעורים". הצבאי הדין בית של צבאימשפטאי "שופט יבוא

על גם המחוייבים, בשינויים יחולו, 240(ב) סעיף הוראות (ב)
צבאי דין בית אולם ,243 או 242 סעיפים לפי מעצר פקודות במתן דיון
לפי בעבירה שהואשם מי על 243 סעיף לפי מעצר פקודת במתן הדן

העצור." בנוכחות לא הדין את לקיים רשאי ,121 או 94 ,92 סעיפים

243ב סעיף הוספת

.161 עמ' התשכ"ה, ס"ח 2



323 סעיף :החלפת יבוא העיקרי לחוק סעיף323 במקום .9
לפני "סניגוריה

חוקר שופט
על דיון ובעת
מעצר הארכת

 לגבי גם המחריבים, בשינויים יחולו, זה סימן הוראות .323

חוקר, שופט לפני מוות סיבות וחקירת מוקדמת חקירה (1)
"שופט כתוב היה צבאי" דין "בית שנאמר מקום בכל כאילו

ן חוקר"
אולם ,241 או 240 סעיפים לפי מעצר בהארכת דיון (2)
כאמור." דיון לגבי תחול לא סעיף316(א) של (3) פסקה

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

שרון אריאל


