
תשט"ז1955* חוץ)/ (עבירות העונשין דיני לתיקון חוק
5 מספר

שעבר ישראל של הציבור עובד או תושב, אזרח/ לשפוט מוסמכים בישראל המשפט בתי *1

האלה: העבירות אחת בחוץלארץ
תשי"ב11952: שוחר), (עבירות העונשין דיני לתיקון חוק לפי עבירה (1)

החוק לפקודת מ"ג עד רכ"ט ט"ו י"ב, שבפרקים הסעיפים אחד לפי עבירה (2)
שפורש איגוד או גוף של או המדינה של בזכויות או בנכסים הפוגעת ,2 1936 הפלילי

זה. לחוק בתוספת
.1936 הפלילי החוק בפקודת כמשמעותו  זה סעיף לענין הציבור" ,,עובד (3)

רכוש עבירות

האלה: העבירות אחת בחוץלארץ שעבר טי את לשפוט מוסמכים בישראל המשפט בתי *2

:3 1949 תש"ט והסמל/ הדגל חוק לפי עבירה (1)
;4 המדינה/תש"י1949 חותם חוק לפי עבירה (2)

הרשמיים5; הסודות פקודת לפי עבירה (3)
הפלילי,1936 החוק לפקודת 62 עד 49 הסעיפים לפי עבירה (4)

נגד עבירות
המדינה

עליהם שזוכה או בפניו עליהם שהורשע מחדל או מעשה על זה חוק לפי אדם ייענש .לא 3
בחוץלארץ.

לאחר עונש אין
בחוץ דין פסק

לארץ

בחוץלארץ שנעברו עבירות על לשפוט אחר דין לפי סמכות מכל גורע זה בחוק האמור .אין סמכויות4
שמורות

התוספת את לשנות הכנסת/ של ומשפט חוק החוקה, ועדת באישור , רשאי המשפטים .שר 5
כאלה. שטות במחיקת או איגודים של או גופים של שמותיהם בהוספת זה לחוק

התוספת שינוי

בטלים'  ביוני1879 26 מיום העותומני הפלילית הפרוצידורה לחוק ר6 5 .סעיפים ביטולים6

נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת :(1955 בדצמבר 13) תשט"ז בכסלו כ"ח ביום בכנסת נתקבל *
.208 עמ' , תשי"ד ,204 .בה"ח
.126 עמ' תשי''ב, ,92 ס"ח 1

.263. עמ ,652 מסי 1 תוס' ,1936 ע"ר 2
.37 עמ' תש"ט, ,8 ס"ח 3
15. עמ' תש"י, ,28 "חס 4

141. עמ' ,1457 מס' 1 ,תוס' 1945 ע"ר ; 1003 ק'עמ' פרק ב' ברך א"י, חוקי 5



התוספת
((2)1 (סעיף

העולמית. הציונית ההסתדרות
היהודיתלארץישראל. הסוכנות

לישראל. קיימת קרן
המאוחדת. היהודית היסודהמגבית קרן

תש"ט9 המדינה, מבקר בחוק כמשמעותו מנוקד/ גוף

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

רוזן פנחס
המשפטים שר

.71 עמ' תשי"ד , 145 ס"ח 266 עמ' תשי"ב , 104 ס"ח :33 עמ' , תש"ט ,8 .ס"ח


