
תשל"ג1973* משולב], [נוסח חוץ) (עבירות עונשין דיני חוק

נגד קבילות
האנושות

אחד לפי עבירה בחוץלארץ שעבר מי את לשפוט מוסמכים בישראל המשפט בתי ,1
מאלה:

תש"י11950; עם, השמדת הפשע של וענישתו למניעתו חוק (1)

תש"י21950; ובעוזריהם, בנאצים דין לעשיית חוק (2)

; ים) (שוד 3 1936 הפלילי, החוק לפקודת 78 סעיף (3)

בו: האמורים בסייגים תשל"א4,1971 , ושיפוט) (עבירות הטיס חוק (4)

בה. האמורים בסייגים ,51936 המסוכנים, הסמים פקודת (5)

נגד עבירות
המדינה

בחוץ שעשה מי את ישראל דיני לפי לשפוט מוסמכים בישראל המשפט בתי .(א) 2
במדינת לפגוע מיועד היה או פגע והמעשה בישראל, נעשה אילו עבירה שהיה מעשה לארץ
ארצות עם שלה התקשורת או התחבורה בקשרי או בכלכלתה ברכושה, בבטחונה, ישראל,

אחרות.

בישראל המשפט בתי מוסמכים , (א) קטן בסעיף האמור בכלליות לפגוע בלי (ב)
מאלה: אחד לפי עבירה לארץ בחוץ שעבר מי את לשפוט

תש"ט61949; והסמל, הדגל חוק (1)

:7 תש"י1949 המדינה, חותם חוק (2)

תשי"ז רשמיים), וסודות חוץ יחסי המדינה, (בטחון העונשין דיני חוק (3)
בו; האמורים בסייגים ,81957

;1936 הפלילי, החוק לפקודת 62 עד 59 סעיפים (4)

בתצהיר נעברה כשהעבירה , 1936 הפלילי, החוק לפקודת 120 סעיף (5)
תשל"א91971; , חדש] ננוסח הראיות לפקודת 15 סעיף לפי

תשי"ב101952; הדרכונים, לחוק 8 סעיף (6)

:11 תשי"ב1952 לישראל, הכניסה לחוק (2)12 סעיף (7)

:12 תשט"ז1956 השבות, לתקנות 8(א) תקנה (8)

תשכ"ה131965; האוכלוסין, מרשם חוק (9)

.14 תשכ"ט1969 , משולב] (נוםח לכנסת הבחירות לחוק י"א פרק (10)

לפקודת 16 סעיף לפי (1973 בינואר 1) תשל"ג בטבת כ"ז ביום הכנסת של ומשפט חוק החוקה בועדת נקבע *
, חוץ) (עבירות העונשין דיני לתיקון חוק יבואבמקום זה משולב תש"ח1948.נוסח והמשפט, השלטון סדרי
;52 עמ' תשל"ב, ;12 עמ' תשכ"ט, ;274 עמ' תשכ"ה, ;115 עמ' תשכ"א, : 7 עמ' תשט"ז, ס"ח תשט"ז1955:

.475 עמ' תשט"ז, י"ט
.137 עמ' תש"י, ס"ח 1
עמ'.281 תש"י, ס"ח 2

עמ'.263 ,1 תוס' ,1936 ע"ר 3
עמ'.60 תשל"א, ס"ח 4

.130 עמ' ,1 תוס' ,1936 ע"ר 5
עמ'.37 תש"ט, ס"ח 6
עמ'.15 תש"י, ס"ח 7

.172 עמ' תשי"ז, ס"ח 8
עמ'.421 ,18 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 9

עמ'.260 תשי"ב, 10"חס
עמ'.354 תשי"ב, ס"ח 11

עמ'.802 תשט"ז, ק"ת 12
עמ'.270 תשכ"ה, ס"ח 13
עמ',103 תשכ"ט, ס"ח 14



של הציבור עובד או תושב אזרח, לשפוט מוסמכים בישראל המשפט בתי (א) , 3

האלה: העבירות אחת בחוץלארץ שעבר ישראל

תשי"ב151952, , שוחד) (עבירות העונשין דיני לתיקון חוק לפי עבירה (1)
; 1936 הפלילי, החוק לפקודת ט"ו או י"ב שבפרקים הסעיפים אחד לפי או

הפלילי, החוק לפקודת מ"ג עד כ"ט שבפרקים הסעיפים אחד לפי עבירה (2)
ועושק), סחיטה מרמה, (עבירות העונשין דיני לתיקון חוק לפי או , 1936
איגוד או גוף של או המדינה של בזכויות או בנכסים הפוגעת ,16 תשב"ג1963

בתוספת. שפורש

.1936 הפלילי, החוק בפקודת כמשמעותו  זה סעיף לענין הציבור'', "עובד (ב)

של עבירות
הציבור עובדי
כלפי ועבירות
ציבורי רכוש

שעשה מי את ישראל דיני לפי לשפוט מוסמכים בישראל המשפט בתי (א) .4

לפגוע מיועד היה או פגע והמעשה בישראל, נעשה אילו עבירה שהיה מעשה בחוץלארץ
ישראל. תושב של או ישראלי אזרח של ברכושו או בחירותו בבריאותו, בגופו, בחייו,

אישום כתב יוגש לא  אחרת מדינה של לשיפוטה הנתון במקום העבירה נעברה (ב)
העבירה. ביצוע במקום החל המשפט לפי עבירה גם הוא המעשה אם אלא זה סעיף לפי

באזרחי פגיעה
תושביה או ישראל

בחוץ שעבר ישראל תושב או ישראלי אזרח לשפוט מוסמכים בישראל המשפט בתי . 5

תשי"ט171959. , נישואין) (ריבוי העונשין דיני לתיקון חוק לפי עבירה לארץ

נישואין ריבוי

ה' פרק לפי לעבירה הצדדים על נוסף לשפוט, מוסמכים יהיו בישראל המשפט בתי .6
לדון מוסמך משפט שבית עבירה עם בקשר שעשה, מי את גם , 1936 הפלילי, החוק לפקודת

. 1936 הפלילי, החוק לפקודת ו' בפרק האמורים מן מעשה זה, חוק לפי בה

ו' פרק תחולת
החוק לפקודת
1936 הפלילי,

לממשלה המשפטי היועץ בידי אלא זה חוק לפי בעבירה אישום כתב יוגש לא (א) . 7
. בכתב בהסכמתו או

דיני לפי לה הקבוע העונש אם אלא 4 סעיף לפי בעבירה אישום כתב יוגש לא (ב)
יותר. או שנה מאסר הוא ישראל

עליו שהועמד מחדל או מעשה על 5 או 3 סעיפים לפי לדין אדם יועמד לא (ג)
. זוכה או והורשע לארץ בחוץ לדין

כישראל לדין להעמידו ניתן ,4 או 2 , 1 בסעיפים כאמור עבירה שעבר מי (ד)
בישראל אדם הורשע אם אולם המחדל, או המעשה על בחוץלארץ לדין כבר עמד אם אף
בקביעת בישראל, המשפט בית יתחשב לארץ, בחוץ עליה שהורשע לאחר כאמור בעבירה

לארץ. בחוץ שנשא בעונש ענשו,

סייגים

שנעברו עבירות על לשפוט אחר דין לפי סמכות מכל גורע זה בחוק האמור אין . 8
, לארץ בחוץ

שמורות סמכויות

התו את לשנות הכנסת, של ומשפט חוק החוקה ועדת באישור רשאי, המשפטים שר . 9

כאלה. שמות במחיקת או איגודים של או גופים של שמותיהם בהוספת ספת,

התוספת שינוי

. 126 עמ' תשי"ב, ס"ח 15
עמי.130 תשכ"ג, ס"ח 10
144. עמ' תשי"ט, ס"ח 17



תוספת
((2) (א) 3 (סעיף

העולמית הציונית ההסתדרות

לארץישראל היהודית הסוכנות
לישראל קיימת קרן

לישראל המאוחדת המגבית  היסוד קרן
משולב]18. (נוסח תשי"ח1958 המדינה, מבקר בחוק כמשמעותו מבוקר, גוף

שפירא ש' יעקב
המשפטים שר

.92 עמ' תשי"ח, 18ס"ח


