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 .1בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו) 1 1955להלן  החוק העיקרי( ,בסעיף  151
)(1

בסעיף

קטן )א(,

בסופו יבוא "ורשאי הוא לפעול באמור בסעיף

(1)280

או

);"(2

) (2בסעיף קטן )ב( ,בסופו יבוא "ורשאי הוא לפעול כאמור בסעיף  (1)280או );"(2
.2

בסעיף

לחוק

153

העיקרי ,סעיף קטן )ב( 

בטל,

בסעיף  159לחוק העיקרי ,אחרי "אלא בפניו" יבוא "וכן לא יעיין בעדויות בכתב אלא
.3
אם כן ניתנה לנאשם הזדמנות לעיין בהם".

הוספת סעיף 159א .4

אחרי סעיף

159

159א.

חוות דעת
מטעם הנאשם

בדיון משמעתי
שנערך על פי
הוראת פרקליט

לחוק העיקרי יבוא:

)א( נערך הריון המשמעתי על פי הוראת פרקליט ,יחולו הוראות

אלה:

) (1הנאשם יהיה רשאי להגיש לקצין השיפוט חוות דעת
מטעמו בקשר להוראת הפרקליט ,לרבות חוות דעת שהוכנה
בידי סניגור )בחלק זה  חוות דעת(;
) (2הוגשה חוות דעת מטעם הנאשם  רשאי הפרקליט
הצבאי ,בכפוף לפקודות הצבא ,להעביר את התייחסותו לחוות
הדעת לקצין השיפוט;
) (3הועברה התייחסות הפרקליט הצבאי כאמור בפסקה
לקצין השיפוט  רשאי הנאשם להגיש לקצין השיפוט
התייחסות נוספת מטעמו ,לרבות התייחסות שהוכנה בירי
סניגור ,בקשר להבהרת ענין שהתעורר בהתייחסותו של
הפרקליט הצבאי.
)(2

)ב( בפקודות הצבא ייקבעו כללים לענין הגשת חוות דעת
והתייחסויות לקצין השיפוט כאמור בסעיף קטן )א(; בחלק זה" ,הוראת
פרקליט"  הוראה של פרקליט צבאי או של הפרקליט הצבאי הראשי ,כי
תלונה תידון בדיון משמעתי באמור בסעיפים  ,(3)280ו (3)28או ".282
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בסעיף
)(1

163

לחוק העיקרי



בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא "נערך הדיון המשמעתי על פי הוראת פרקליט ,יהיה

המועד להגשת הערר חמישה עשר ימים מיום מתן הפסק;".
)(2

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")א (1קצין שיפוט שהטיל על חייל עונש בדין משמעתי ,יודיע לחייל על זכותו
להגיש ערר ועל המועד להגשתו ,כאמור בסעיף קטן )א(;".
)(3

בסעיף קטן )ב( ,אחרי "כאמור" יבוא "בסעיף קטן

)(4

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

)א(",

")ב (1נערך הדיון המשמעתי על פי הוראת פרקליט ,וזוכה החייל הנאשם,
רשאי הפרקליט הצבאי הראשי ,אם סבר כי יש ראיות מספיקות להוכחת
* התקבל בכנסת ביום כ"ג בתמוז התשס"ד ) 12ביולי  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הממשלה   ,53מיום כ"ח בתמוז התשס"ג ) 28ביולי  ,(2003עמ' .618
 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשס"ד ,עמ' .329

אשמתו של החייל הנאשם ,להגיש ,בתוך חמישה עשר ימים מיום שהובא
לידיעתו הפסק ,ערר לפני קצין שיפוט בכיר בדרך שנקבעה בפקודות הצבא;
הוגש ערר כאמור על ידי הפרקליט הצבאי הראשי ,יחולו הוראות סעיף 159א,
בשינויים
)(5

המחויבים;".

אחרי סעיף

קטן )ג(

יבוא:

")ד( קצין השיפוט הדן בערר לפי סעיף זה לא יגבה עדויות אלא בפני החייל
הנאשם ולא יעיין בעדויות בכתב ,אלא אם כן ניתנה לחייל הנאשם הזדמנות
לעיין בהן".
.6

במקום סעיף

"סמכויות קצין

165

.165

שיפוט הדן בערר

לחוק העיקרי יבוא:

החלפת סעיף

165

קצין שיפוט הדן בערר רשאי לעשות אחד מאלה:

) (1לגבי כל ערר  לדחות את הערר;
)(2

לגבי ערר של הנידון 
)א( לקבל את הערר ולזכות את הנידון;
)ב( להקל בעונש; היה הערר גם על חיוב בפיצויים 
לבטל את החיוב או להקטין את שיעור הפיצויים;
)ג( להחמיר בעונש בתחום סמכותו כקצין שיפוט ,ובלבד
שלא יחמיר בעונש כל עוד לא נתן לנידון הזדמנות
להשמיע את דברו;

) (3לגבי ערר של הפרקליט הצבאי הראשי  לבטל את הזיכוי,
להרשיע את החייל הנאשם ולהטיל עליו עונש ,ובלבד שלא
יעשה כן כל עוד לא נתן לחייל הנאשם הזדמנות להשמיע את

.7

דברו".

במקום סעיף 167ב לחוק העיקרי יבוא:

167ב) .א( "חייל שהועמד

לדין משמעתי
לפני הרמטכ"ל

החלפת סעיף 167ב

167ב) .א( חייל שהועמד לרין משמעתי לפני הרמטכ''ל ,לא יוכל לבקש
העברת דינו לקצין שיפוט אחר לפי סעיף  149ולא יחולו לגביו הוראות

סעיף

.163

)ב( חייל כאמור בסעיף קטן )א( ,שהוטל עליו עונש ברין משמעתי
רשאי ,בתוך שלושה ימים מיום מתן הפסק ,להגיש לרמטכ"ל בקשה לעיון
חוזר ,בדרך שנקבעה בפקודות הצבא ,הרמטכ"ל יודיע לחייל על זכותו
כאמור.

)ג( הרמטכ"ל רשאי לקיים עיון חוזר בהחלטתו ,אף אם הבקשה לכך
הוגשה לאחר המועד ,אם יש לרעתו טעמים המצדיקים זאת.

)ר( סמכויותיו של הרמטכ"ל בעיון החוזר יהיו בסמכויות קצין
שיפוט שדן בערר ,כאמור בסעיף  (1)165ו)".(2
.8

בסעיף

168

לחוק העיקרי 

)ו( בכותרת השוליים ,במקום "לבטל" יבוא "לבטל ,לאשר בדיעבד";
)(2

בסעיף קטן )א( ,אחרי "הפרקליט הצבאי הראשי" יבוא "או פרקליט צבאי";

)(3

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:

תיקון סעיף

168

")ג (1ניתן פסק בדין משמעתי וקצין השיפוט לא היה מוסמך לדון בעבירה או
לדון את הנאשם כאמור בסעיף קטן )ג() (1או ) ,(2רשאי הפרקליט הצבאי הראשי
או פרקליט צבאי לאשר את הפסק בדיעבד ,ובלבד שהיה רשאי להורות מראש

)(4

לקצין השיפוט לדון בעבירה או לדון את הנאשם ,לפי הענין; אישר הפרקליט
הצבאי הראשי או פרקליט צבאי את הפסק כאמור ,יראו את הפסק כפסק שניתן
בסמכות מיום שניתן;".
אחרי סעיף קטן )ז( יבוא:
'')זו( הפרקליט הצבאי הראשי רשאי לעכב ,לתקופה שלא תעלה על  7ימים
מיום מתן הפסק ,ופרקליט צבאי רשאי לעכב ,לתקופה שלא תעלה על  4ימים
מיום מתן הפסק ,ביצועו של עונש שאינו על תנאי שהוטל בדין משמעתי ,לשם
בירור הנסיבות הדרושות להפעלת סמכות מסמכויותיו לפי סעיף זה''.
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282ב

.9

בסעיף 178א)ב( לחוק העיקרי ,אחרי "הגדרת קצין מוסמך ",יבוא

")163ב.",(1

 .10בסעיף  280לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(3במקום הסיפה החל במילים "תובא לדין
משמעתי" יבוא "תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שקבע".
 .11בסעיף  281לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(3במקום הסיפה החל במילים "תובא לדין
משמעתי" יבוא ''תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שקבע".
.12

בסעיף 282ב לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )א( ,במקום פסקה

)(2

יבוא:

") (2להורות כי העבירה תידון בדיון משמעתי לפני קצין שיפוט בכיר שקבע;".
תחולה

 .13הוראות סעיף )163א( ו)ב (1כנוסחן בסעיף  (1)5ו) (4לחוק זה ,והוראות סעיף
כנוסחן בסעיף  9לחוק זה ,יחולו לגבי פסק בדין משמעתי שניתן לאחר תחילתו של חוק
178א)ב(

זה.
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