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)א( בסעיף זה



"בעל דין"  הנידון וכן התובע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך
לכך על ידו;
"נידון"  מי שהועדה דנה בענין הורדתו מדרגה ,כאמור
או )ג(;

בסעיף קטן )ב(

''רשויות אכיפת החוק"  משטרת ישראל ,רשויות התביעה וכל גוף אחר
שקבע שר הביטחון בצו;
"רשויות הביטחון"  צבא הגנה לישראל ,שירות הביטחון הכללי וכל גוף
אחר שקבע שר הביטחון בצו;

"שופט בדימוס" 
)ו(

מי שהיה שופט כמפורט להלן ויצא לקצבה או

שופט

פרש:

צבאימשפטאי;

)(2

שופט כמשמעותו בחוק בתי המשפט,

)(3

שופט כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה.

)ב( ארם שנתחייב על ידי בית משפט או בית דין אחר ,למעט בית
דין צבאי ,בעבירה שיש עמה קלון ,והוא בדרגת רב סמל ראשון לפחות ,בין
אם הוא משרת בצבא ובין אם לאו ,רשאית ועדה ,בראשות שופט בדימוס
שהוא קצין בדרגת אלוף משנה לפחות ,להורידו מדרגתו ולקבוע את
הדרגה שאליה יורד ,הרכב הועדה ,המקרים שבהם תדון וסדרי הדיון בה
ייקבעו בפקודות הצבא )בסעיף זה  הועדה( ,ובלבד שחבר הועדה לא
יהיה מי שדרגתו נמוכה מדרגת הנידון ושלפחות אחד מחברי הועדה
שאינו היושב ראש יהיה קצין בעל הכשרה משפטית.
)ג(

הודה אדם שהוא קצין ,בין אם הוא משרת בצבא ובין אם לאו,

בביצוע מעשה המהווה לכאורה עבירה שיש עמה קלון ,אך לא נתחייב
בדין בעבירה כאמור ,לרבות בשל הסדר טיעון או הסדר אחר עם רשויות
אכיפת החוק או רשויות הביטחון ,יחולו עליו הוראות סעיף קטן )ב(,
בשינויים המחויבים ,אף שלא נתחייב בדין כאמור ,ובלבד שלא זוכה בדין
בשל אותה עבירה.
)ד( נידון אשר הועדה החליטה להורידו מדרגתו ,וקבעה את הדרגה
שאליה יורד ,ובן התובע הצבאי הראשי או תובע צבאי שהוסמך לכך על
ידו ,רשאים לערער על החלטת הועדה לפני בית הדין הצבאי
לערעורים.

)ה( התקופה להגשת ערעור כאמור בסעיף קטן )ד( היא שלושים
ימים מיום מתן החלטת הועדה; ניתנה ההחלטה שלא במעמר בעל דין,
יחל מנין התקופה להגשת הערעור ,לגבי בעל דין שההחלטה ניתנה שלא
* התקבל בכנסת ביום ב' באב התשס"ד ) 20ביולי  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
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במעמדו ,מן היום שבו נמסרה לו הודעה על החלטת הועדה; נשיא בית
הדין הצבאי לערעורים רשאי ,לבקשת בעל דין ,להרשות הגשת ערעור
לאחר שעברו התקופות האמורות.

)ו( בערעור על החלטת הועדה כאמור בסעיף קטן )ד( ידון בית הדין
הצבאי לערעורים בשופט צבאימשפטאי אחר ,ואולם רשאי נשיא בית
הדין הצבאי לערעורים לקבוע כי הערעור יידון לפני מותב של שלושה
שופטים ,ששניים מהם לפחות יהיו שופטים צבאייםמשפטאים; בערעור
כאמור לא ישב מי שדרגתו נמוכה מדרגת הנידון ".
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בחוק העיקרי יבוא:

הוספת סעיף 533א

533א .הרמטכ"ל רשאי ,בנסיבות מיוחדות ,שיפרט בהחלטתו ,באישור
הפרקליט הצבאי הראשי ובהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה,
להוריד מדרגתו אדם שהוא קצין ,בין אם הוא משרת בצבא ובין אם לאו,
ולקבוע את הדרגה שאליה יורד".

 .5בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים ,התשמ"א ,2 1981בתוספת הראשונה,
בפרט )כו( ,בסופו יבוא "או מי שהוא הסמיך לכך"
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