
151 סעיף תיקון

התשס"ד2003* ,(42 מס' (תיקון הצבאי השיפוט חוק

1. בחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו1 1955 (להלן  החוק העיקרי), בסעיף 151(ב) 
צבאי"; פרקליט "וראה יבוא השיפוטי" המחוז ראש "וראה במקום (ו)

"רשאי יבוא צבאי," פרקליט של רעתו בחוות שעיין לאחר הוא, "רשאי כמקום (2)

הוא";

יימחקו.  השיפוטי" המחוז "ראש המילים (3)

171 סעיף חוותתיקון קבלת לאחר שתינתן השיפוטי המחוז "ראש במקום העיקרי, לחוק 171(ב) בסעיף . .2
הראשי''. הצבאי "הפרקליט יבוא צבאי" פרקליט של רעת

ג1 חלק בטל.ביטול  העיקרי לחוק ג'ו חלק .3

204 סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 204 סעיף .4

308 סעיף 5. בסעיף 308(א) לחלק העיקרי, המילים "על ירי ראש המחוז השיפוטי בהסכמת פרקליטתיקון
יימחקו.  או" צבאי,

309 סעיף "בידיתיקון יבוא מטעמה" או המזמנת הרשות ידי "על במקום העיקרי, לחוק 309 בסעיף .6
לכך". הסמיכו שהוא מי או הצבאי הדין בית נשיא

324 סעיף תיקון העיקרי לחוק 324 בסעיף .7

בטל;  (ב) קטן סעיף (ו)

 (ג), קטן בסעיף (2)

(א) בפסקה (4), בסופה יבוא "או חסר ישע כהגדרתו בסעיף 368א לחוק
העונשין, התשל"ז2 1977";

מינית, הטרדה למניעת החוק לפי בעבירה "או יבוא בסופה ,(5) בפסקה (ב)
התשנ"ח998ו5";

(3) בסעיף קטן (ד), במקום "לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג)" יבוא "לפי" סעיף
(ג)"; קטן

(4) בסעיף קטן (ה), במקום "החליטו בית הדין או הרשות המזמנת" יבוא "החליט
בית הדין" ובמקום "רשאים הם" יבוא "רשאי הוא".

325 סעיף העניךתיקון לפי הרין, בית מאת או המזמנת "הרשות במקום העיקרי, לחוק 325(א) בסעיף .8
הריך. "בית יבוא

327 סעיף בכךתיקון צורך ראתה אם המזמנת, הרשות "רשאית במקום העיקרי, לחוק 327(ד) בסעיף .9
בגלל נסיבות מיוחדות שתפרט בצו הזימון,'' יבוא "רשאי נשיא בית הדין הצבאי או שופט
שיפורטו מיוחדות נסיבות בגלל בכך צורך ראה אם זה, לענין הסמיך שהוא צבאימשפטאי

הזימון,''. בצו

* התקבל בכנסת ביום אי ברושון התשס"ד (27 באוקטובר 2003); הצעת החוק ודברי ההסבר פורסמו בהצעות
חוק הממשלה  35, מיום ל' בסיון התשס"ג (30 ביוני 2003), עמ' 508.

1 ס"ח התשט"ו, עמ' 171; התשס"ג, עמ' 202.
2 ס"ח התשל"ז, עמ' 224.
3 ס"ח התשנ"ח, עמ' 156.



 השיפוטי" המחוז ראש "או במילים החל הסיפה העיקרי, לחוק 424(ב) בסעיף .10
תימחק.

424 סעיף תיקון

תבוא דין" גזר אישור ששי: "פרק הכותרת במקום שישי, בפרק העיקרי, לחוק ה' בחלק .11
בעונש". והקלה חלוט דין פסק שישי: "פרק הכותרת

כותרת החלפת
שישי פרק
הי בחלק

 העיקרי לחוק 441 בסעיף .12

(1) כותרת השוליים תהיה "פסק דין חלוט";
בטלים.  ו(ג) (ב) קטנים סעיפים (2)

..441 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 442 סעיף במקום .13442 סעיף החלפת

בעונש לגביהקלה רשאים, שיפוטי, מחוז ראש או הרמטכ"ל הביטחון, שר (א) .442

נעשה הדין שפסק מהיום ימים 30 בתוך (ב), קטן בסעיף כמפורט דין גזרי
 חלוט

על הוטל מקצתו, או כולו העונש, אם אף בעונש, להקל (1)
תנאי;

שיעורם; את להקטין או בפיצויים חיוב לבטל (2)

על בעונש חלקו, או כולו מחבוש, או מאסר עונש להחליף (3)

תנאי;

נהיגה, רישיון מהחזיק או מקבל פסילה של עונש להחליף (4)

תנאי. על פסילה של בעונש ממנו, חלק או כולו

 נתונה (א) קטן בסעיף האמורה הסמכות (ב)

הביטחון; לשר  מוות עונש המטיל דין גזר לגבי (ו)

(2) לגבי גזר דין של בית הדין הצבאי לערעורים ושל בית דין
לרמטכ"ל;  מוות עונש מטיל שאינו מיוחד, צבאי

(3) לגבי גזר דין של בית דין שדה, שאינו מטיל עונש מוות,
השיפוטי המחוז לראש  ימי צבאי רין בית של רין גזר ולגבי

שלפיקודו נתון מי שהרכיב את בית הדין;
המחוז לראש  צבאי דין בית של אחר דין גזר כל לגבי (4)

דין." בית אותו של השיפוטי

 העיקרי לחוק 443 בסעיף .14

''חוות השוליים כותרת תבוא המאשרת" הרשות ''נוהג השוליים כותרת במקום 0)
דעתו של פרקליט צבאי";

יבוא: (ב) קטן סעיף במקום (2)

בחוות לעיין ,442 סעיף לפי החלטתו לפני חייב, השיפוטי המחוז ראש "(ב)
צבאי. פרקליט של דעתו

הראשי הצבאי הפרקליט דעת לחוות בניגוד שניתנה 442 סעיף לפי החלטה (ג)

בכתב." תנומק הענין, לפי צבאי, פרקליט או

443 סעיף תיקון



סעיפים ביטול
ו444א 444

בטלים.  העיקרי לחוק ו444א 444 סעיפים .15

474 סעיף יימחקו.תיקון  המאשרת הרשות ידי "ועל המילים העיקרי, לחוק 474(ב) בסעיף .16

489 סעיף תיקון העיקרי לחוק 489 בסעיף .17

עם יבוצע דין "פסק יבוא אחרת" "הוראה ער הרישה במקום (א), קטן בסעיף (ו)
היותו פסק דין חלוט" ובמקום "או הרשות המאשרת, לא הורו" יבוא "לא הורה";

"למעט יבוא הראשונה" "הערכאה ואחרי תימחק,  "גם" המילה (ב), קטן בסעיף (2)

בית הדין הצבאי לתעבורה";
יבוא: (ג) קטן סעיף במקום (3)

הדין בבית בערעור שניתן דין פסק לענין גם יחולו (א) קטן סעיף הוראות "(ג)
סעיפים מהוראות לגרוע כרי אלה בהוראות אין ואולם לערעורים; הצבאי

440ט(ו) ו441(א2)."

489א סעיף "סעיפיםתיקון יבוא יחול" התעבורה לפקודת 42 "סעיף במקום העיקרי, לחוק 489א בסעיף .18
."42 סעיף "לפי יבוא סעיף" אותו "לפי ובמקום יחולו" התעבורה לפקודת ו46א 42

492 סעיף בטל.ביטול  העיקרי לחוק 492 סעיף .19

512 סעיף טעוןתיקון היה שלא או 442 סעיף לפי אושר "והעונש המילים העיקרי, לחוק 512(א) בסעיף .20
יימחקו.  אישור,"

541 סעיף 21. בסעיף 541 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (2) יבוא:תיקון
שאינן עבירות לגבי והן צבאיות עבירות לגבי הן יחול חוק לאותו 87 סעיף (2א)
לא ,1 שבסעיף "חייל" להגדרה (1) בפסקה כמשמעותו חייל לענין ואולם צבאיות,

ערובה,". במתן עונשו ביצוע דחיית את הדין בית יתנה

548 סעיף תיקון העיקרי לחוק 548 בסעיף .22

הביטחון, "שר יבוא ו44" בסעיף באמור מאשרת "רשות במקום (ו), בפסקה (ו)
הרמטכ"ל או ראש מחוז שיפוטי לפי הוראות סעיף 442";

תימחק.  (3) פסקה (2)

שרון אריאל
הממשלה ראש

מופז שאול
הביטחון שר

קצב משה
המדינה נשיא

ריבלין ראובן
הכנסת ראש יושב


