
התשנ"ד1944* ,(25 מס' (תיקון הצבאי השיפוט חוק
25 סעיף תיקון העיקרי) החוק  (להלן 1 התשט"ו1955 הצבאי, השיפוט לחוק 25 בסעיף .1

ובמקום העונשים'' מן יותר או ''אחד יבוא העונשים" "אחד במקום (א), קטן בסעיף (1)
קל"; שיהיה "ובלבד יבוא חמור" יהיה שלא "ובלבד

בטל,  (ב) קטן סעיף (2)

מיום ,2277 חוק בהצעות פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת (1994 ביולי 25) התשנ"ד באב י"ז ביום בכנסת נתקבל *
472 עמ (1994 ביוני (ו התשנד בסיון כ"ב

86 עמ התשנג 171 עמ התשטו סח 1



יבוא: בסופו (ג) קטן בסעיף (3)

או אחד גם להטיל צבאי דין בית של מסמכותו לגרוע בא אינו זה קטן בסעיף "האמור
".21 בסעיף המפורטים העונשים מן יותר

יבוא: העיקרי לחוק 68 סעיף במקום . 268 סעיף החלפת

מסמכות (בפרק"חריגה בצבא תפקידו לביצוע לו שניתנו הסמכויות מן במזיד שחרג חייל .68
שנה." מאסר  דינו מסמכותו), חרג  זה

בטל.  העיקרי לחוק 69 סעיף .369 סעיף ביטול

שנים". "שלוש יבוא שנים" "ארבע במקום העיקרי, לחוק 71 בסעיף .471 סעיף תיקון

לפגוע בכך "התכוון יבוא ביודעין" המעשה את "עשה במקום העיקרי, לחוק 73 בסעיף .5

כאמור". בפעולות או המדינה בבטחון

73 סעיף תיקון

יבוא: (ג) קטן סעיף אחרי העיקרי, לחוק 162 בסעיף .6

ההפסקה או העיכוב תקופת תנוכה עונש, של ביצועו כדין שלא הופסק או עוכב "(ד)
העונש." מתקופת כדין שלא

162 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 177 סעיף במקום . 7177 סעיף החלפת

פרקליט "מינוי
ראשי צבאי

צבאיים ופרקליטים

ראשי צבאי פרקליט ימנה הרמטכ"ל, המלצת פי על הבטחון, שר (א) .177
לפחות. שנים שבע של משפטי נסיון ובעל צבאי פרקליט שהוא

סגן ימנה הראשי, הצבאי הפרקליט המלצת פי על הרמטכ"ל, (ב)
שבע של משפטי נסיון ובעל צבאי פרקליט שהוא הראשי הצבאי לפרקליט

לפחות. שנים

פרקליטים ימנה הראשי, הצבאי הפרקליט המלצת פי על הרמטכ"ל, (ג)
לפחות." שנים ארבע של משפטי נסיון בעלי קצינים שהם צבאיים

יבוא: העיקרי לחוק 178 סעיף אחרי . וא9 78 סעיף הוספת

סמכויות "אצילת ו סעיפים לפי מסמכויותיו לסגנו לאצול רשאי הצבאי הפרקליט 178א.

לחוק ו512ד 308 ,282א, 252, 241 238(ב), 215ב, ,169 ,168 מוסמך, קצין הגדרת
מקצתן". או כולן זה,

יימחקו.  או" 234" המלים העיקרי, לחוק 238(ב) בסעיף . 10238 סעיף תיקון

אישור "ניתן יבוא פקודה" "הוארכה במלים החל הסיפה במקום העיקרי, לחוק 239 בסעיף . 11

סמכות תהא הראשי, הצבאי הפרקליט ידי על 237א בסעיף כאמור מעצר פקודת להארכת מראש
בלבד". הראשי הצבאי לפרקליט נתונה זו

יבוא: העיקרי לחוק 282ב סעיף במקום . 12

239 סעיף תיקון

282ב סעיף החלפת

תובע "סמכויות
בעבירות צבאי

תעבורה

לביצוע חשד שמעלה ראיות חומר לידיו שקיבל צבאי תובע (א) 282ב.

צבאי, פרקליט הוראת ללא רשאי, 209א, בסעיף כמשמעותה תעבורה עבירת
מאלה: אחד לעשות

לתעבורה; צבאי דין לבית אישום כתב להגיש (1)

,151 בסעיף כאמור משמעתי לדין תלונה החזרת על להורות (2)
המחויבים; בשינויים יחולו 151 סעיף והוראות



שבידיו; הראיות חומר של להשלמתו לפעול (3)

כלשהו; משפטי הליך לנקוט שלא להחליט (4)

מצא אם צבאי פרקליט לידי הראיות חומר את להעביר (5)

צבאי דין לבית אישום כתב להגיש הצדקה יש הענין שבנסיבות
מיוחד. או מחוזי

לפי צבאי פרקליט של מסמכויותיו לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין (ב)
זה." חוק

518א סעיף יבוא:החלפת העיקרי לחוק 518א סעיף במקום . 13

דרגות פקודות■ציון לפי לו שהוענקה הצבאית, דרגתו את לציין רשאי ארם (א) 518א.
של הטוב בשמו פגיעה משום הדרגה בציון השימוש באופן אין אם הצבא,

שר שיקבע בתנאים ייעשה הדרגה בציון השימוש אופן בכבודו; או הצבא
הכנסת. של והבטחון החוץ ועדת באישור הבטחון

חודשים.'' שישה מאסר  דינו (א), קטן סעיף הוראות על העובר (ב)

541 סעיף יבוא:תיקון (ג) משנה פסקת אחרי העיקרי, לחוק ו54(3)(א) בסעיף . 14

עונש לגבי גם לו נתונות תהיינה זה, בסעיף צבאי דין לבית הנתונות הסמכויות (4)"
מחבוש".

ויצמן עזר
המרינה נשיא

רבין יצחק
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רבין יצחק


