
* תשל"ח1978 חוץ, עבירות דיני לתיקון חוק

דיני חוק תיקון
(עגירות עונשין

חוץ)

חוק  (להלן 1 תשל"ג1973 משולב], [נוסח חוץ) (עבירות עונשין דיני בחוק .1
 חוץ) עבירות

יבוא: 4 סעיף אחרי (1)
אזרח של "עבירות
תושג או ישראלי

ישראל

אזרח ישראל דיני לפי לשפוט מוסמכים בישראל המשפט בתי (א) 4א.
נעשה אילו אשר, מעשה לארץ בחוץ שעשה ישראל תושב או ישראלי
ההסגרה, לחוק שבתוספת העכירות עם הנמנית עבירה היה בישראל,

תשי"ד21954.

 אחרת מדינה של לשיפוטה הנתון במקום העבירה נעברה (ב)
המעשה אם אלא זה, סעיף לפי אישום כתב יוגש לא (1)

מקום; באותו שחל המשפט לפי עבירה גם היה
להטיל היה שניתן מזה חמור עונש המשפט בית יטיל לא (2)

;". מקום באותו שחל המשפט לפי

4א ,3 סעיפים "לפי יבוא "5 או 3 סעיפים "לפי במקום (ג), 7 בסעיף (2)
;"5 או

יבוא: 7 סעיף אחרי (3)
עונש 'ביצוע
שהוטל מאסר
לארץ נחוץ

כאמור עבירה בשל מאסר לעונש לארץ בחוץ אדם נידון (א) 7א.
בקשת פי על המשפטים, שר רשאי כולו, העונש את נשא ולא 4א בסעיף
שטרם ממנו חלק אותו או  שהעונש להורות העונש, הוטל שבה המדינה
שאין דין בפסק בישראל הוטל כאילו בישראל יבוצע  לארץ בחוץ בוצע
להטיל היה שניתן מזה חמור עונש יבוצע שלא ובלבד עליו, ערעור עוד

ישראל. דיני לפי עבירה אותה בשל

המשפט בית אם אלא העונש ביצוע על יורה לא המשפטים שר (ב)
היה אדם שאותו קבע כברהסגרה אדם על להכריז המוסמך בישראל
ואינו ישראל תושב הוא ואם הישראלית, אזרחותו לולא ברהסגרה
קיים אם מינה נפקא אין זה ולענין ברהסגרה, שהוא  ישראלי אזרח
ואם זה בנדון הדדיות הקובע הסכם המבקשת המדינה ובין ישראל בין

לאו.

תשי"ד1954, ההסגרה, לחוק ו22 13 ,12 ,7 עד 3 סעיפים (ג)
(ב). קטן סעיף לפי משפטיים הליכים על המחוייבים בשינויים יחולו

 זה סעיף לענין (ד)
ובתנאים שהיא כל בצורה כליאה לרבות  "מאסר" (1)

כלשהם;

נידון כאילו יראוהו למיתה, לארץ בחוץ שנידון מי (2)
". עולם למאסר

תשל"ז, ,1306 בה"ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1978 בינואר 3) תשל"ח בטבת כ"ד בכנסתביום נתקבל *
.258 עמ'

.132 עמ' ,36 עמ' תשל"ז, ;360 עמ' ,36 עמ' תשל"ג, ס"ח 1
.228 עמ' תשל"ה, ;182 עמ' תשכ"ה, ;28 עמ' תשט"ז, ;174 עמ' תשי"ד, 2ס"ח



 1954 תשי"ד ההסגרה, בחוק .2

יבוא: 1 סעיף אחרי (1)
ההסגרה חוק תיקון

להסגרת ''סייג
אזרחים

(2)

לאזרח שהיה לפני שעבר עבירה בשל אלא ישראלי אזרח יוסגר לא 1א,
;". ישראלי

תימחק.  "כאמור" המלה ,2 לסעיף ברישה

בקשה שהוגשה ובלבד זה, חוק תחילת לפני אדם שעבר עבירה על גם יחול 1 סעיף , 3
בלבד. הישראלית אזרחותו בשל נדחתה והיא להסגרתו

מעבר הוראת

 העונשין) חוק  (להלן תשל"ז31977 העונשין, חוק .מתחילת 4

העונשין; לחוק 7א סעיף יהיה חוץ עבירות לחוק 4א סעיף (1)
"לפי יבוא "8 או 6 סעיפים "לפי במקום העונשין, לחוק (ג) 10 בסעיף (2)

;"8 או ,7א 6 סעיפים

העונשין. לחוק 10א סעיף יהיה חוץ עבירות לחוק 7א סעיף (3)

חוק תיקון
העונשין

ברשומות. זה חוק פרסום אחרי חדשים ששה 2 סעיף של תחילתו , תחילה5

קציר אפרים
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

תמיר שמואל
המשפטים שר

.50 עמ' תשל"ח, ;226 עמ' תשל'"ז, 3ס''ח


