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ג'1 חלק יבוא:הוספת 176 סעיף אחרי התשט"ו11955, הצבאי, השיפוט בחוק .1

דיון ברירת של עבירות  ג'1 "חלק

של עבירות
דיון ברירת

ועדת ובאישור הראשי הצבאי הפרקליט עם בהתייעצות הרמטכ"ל, א. 176

כי העליון הפיקוד בהוראות לקבוע רשאי הכנסת, של ומשפט חוק החוקה
עבירה  (להלן דיון לברירת הניתנת עבירה תהא משמעתי לדין הנתונה עבירה

גם ותציין בסייגים או בתנאים כלל, דרך שתהא יכול הקביעה דיון); ברירת של
עבירה. אותה בשל החייל על להטיל שניתן הקנס שיעור את

הקנס שכרשיעור כפל על יעלה לא דיון ברירת של עבירה בשל הקנס שיעור (א) ב. 176
ביצוע לפני לאחרונה נקבע שהוא כפי חובה בשירות טוראי של חדשי יסוד
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רבע על הקנס שיעור יעלה לא חובה בשירות חייל שלגבי ובלבד העבירה;
האמור. מהשיעור

את שנה, כל של ביולי ובאחד בינואר באחד יעדכן, הרמטכ"ל (ב)

בשירות טוראי של היסוד בשכר שחלו השינויים שיעור עלפי הקנסות שיעורי
הצבא. בפקודות ייכללו כאמור שעודכנו כפי הקנסות שיעורי חובה;

דיון שחיילברירת להניח סביר יסוד מעלה או משנה סגן בדרגת למפקד היה (א) ג. 176
על בכתב תלונה לחייל למסור הוא רשאי דיון, לברירת הנתונה עבירה עבר

שנקבע הקנס ושיעור העבירה יפורטו ובו הצבא, בפקודות שנקבע טופס גבי

דיון). ברירת טופס  (להלן לה

בטופס הנקוב הקנס את ישלם דיון ברירת טופס לו שנמסר חייל (ב)

תקופה אותה תוך אם זולת המסירה, מיום ימים עשרה תוך בו, הנקובה בדרך
העבירה. על להישפט מבקש שהוא הצבא, בפקודות שנקבעה בדרך הודיע,

בדין הורשע באשמה, שהודה כמי אותו יראו הקנס, את החייל שילם (ג)
כאמור להישפט רצונו על הודיע ולא הקנס את החייל שילם לא עונשו; את ונשא

ברירת בטופס הנקוב הקנס עליו ונגזר הורשע כאילו אותו יראו (ב) קטן בסעיף

לו. שנמסר הדיון

במקום שפיטה
דיון ברירת

עבירה בקביעת אין דיון, ברירת טופס לחייל נמסר לא עוד כל (א) 176ד.
להחליט, להלן המנויים של מסמכותם לגרוע כדי דיון ברירת של כעבירה

חלק והוראות העבירה, בשל משמעתי לדין יועמד החייל כי מיוחדים, מטעמים
כאמור: להחליט רשאים ואלה יחולו; לא זה

החייל; של יחידתו משתייכת שאליו השיפוטי המחוז ראש (1)

צבאי; פרקליט (2)

הצבא. בפקודות הרמטכ"ל עלידי לכך שהוסמך שיפוט קצין (3)

עבירות של חוזר ביצוע  מיוחדים" "טעמים זה, קטן סעיף לענין
העבירה. נעברה שבהן מיוחדות נסיבות או סוג מאותו

בשנה פעמים שלוש דיון ברירת של עבירות בשל בקנס חייל חוייב (ב)
טופס לו יימסר לא שנה, באותה דיון, ברירת של נוספת עבירה ועבר אחת,

משמעתי. לדין יועמד והוא עבירה אותה בשל דיון ברירת

קנס חלקגביית לפי חייל בו שחוייב קנס גביית על גם יחולו 497 סעיף הוראות ה. 176
זה.

ביצוע טפסיהוראות לרבות זה, חלק לביצוע הוראות הצבא בפקודות יקבע הרמטכ"ל ו. 176
". הודעות מסירת ודרכי דיון ברירת
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