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צבאיים", דין בתי של דין פסקי על ערעור  א' "סימן

יבוא: סעיף440 ואחרי

צבאיים משפט בתי של דין פסקי על ערעור  ב' "סימן

הגדרות זה בסימן 440א.
;2 1945 חירום), (שעת ההגנה תקנות  ההגנה" "תקנות

לתקנות השני החלק לפי שהוקם צבאי משפט בית  צבאי" משפט "בית
ההגנה;

משפט בית של אחרת החלטה וכל דין, גזר או דין הכרעת  דין" "פסק
בפניו. הדיון את המסיימת צבאי

ערעור הדיןזכות בית לפני לערעור ניתן צבאי משפט בית של פסקדין (א) 440ב.
ההגנה. בתקנות האמור אף על וזאת לערעורים, הצבאי

הצבאי ולתובע זוכה; לא אם לנאשם, נתונה הערעור זכות (ב)

ידיו. על לכך שהוסמך צבאי לתובע או הראשי
נוהגים כיצד

בערעור
, הדין בית סמכויות לרבות זה, סימן לפי שבערעור ענין בכל (א) 440ג.
א', סימן לפי כבערעור נוהגים ועדים, דין בעלי והזמנת הערעור הגשת
אחרת הוראה ענץ לאותו יש אם זולת הענין, לפי המחוייבים בתיאומים

זה, בסימן
אך זה; סימן לפי בערעור יחולו לא 323 עד 316 הסעיפים (ב)
אדם לסניגור לו לבחור נאשם של בזכותו כפוגעת תתפרש לא זו הוראה

דין. בעריכת בישראל לעסוק המוסמך
לגבי 514 סעיף הוראות על זה סימן לפי בהליכים אדם עבר (ג)
עשה לא מיד; עליה לשפטו זה דין בית יכול לערעורים, הצבאי הדין בית

בסעיף521. כאמור משפט בית לפני עליה יישפט , הדין בית כן
נוספות סמכויות

הדין בית של
לערעורים הצבאי

הצבאי הדין בבית יחולו ההגנה לתקנות ו46 ,33א 27 תקנות הוראות 440ד.
הענין. לפי המחוייבים בתיאומים זה, סימן לפי בערעור לערעורים

בערבות ביתשחרור רשאי להגשתו התקופה תום עד או הערעור להגשת עד (א) 440ה.
משהוגש בפניו; שהורשע נאשם בערבות לשחרר עת בכל צבאי משפט

לערעורים, הצבאי הדין בית של משפטאי לשופט זו סמכות נתונה הערעור
לערעורים. הצבאי הדין לבית הסמכות נתונה  הערעור ומשהחל

לעיון ניתנת (א) קטן סעיף לפי בערבות שחרור בדבר החלטה (ב)
הצבאי התובע או הנידון בקשת לפי ההחלטה, את שנתן מי ידי על חוזר
חדשות עובדות משנתגלו ידיו, על לכך שהוסמך צבאי תובע או הראשי

הנסיבות. משנשתנו או

תשכ"ג, ,530 בה''ח פורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1963 ביולי 9) תשכ"ג בתמוז י"ז ביום בכנסת נתקבל *
.5 עמ'

.171 עמ' , תשט''ו , 189 ס''ח 1
855. עמ' , 1442 מס' 2 תוס' , 1945 ע"ר 2



שנית לעיון ניתנת (ב) או (א) קטן סעיף לפי שניתנה החלטה (ג)
לכך שהוסמך צבאי תובע או הראשי הצבאי התובע או הנידון בקשת לפי
לער הצבאי הדין בית של משפטאי שופט לפני תידון הבקשה ידיו; על
אם הדין בית נשיא לפני או צבאי' משפט בית ידי על ניתנה אם עורים,
לערעורים. הצבאי הדין בית נשיא שאיננו כאמור שופט ידי על ניתנה

בערבות" השחרור פקודת תחול עליו חל זה שסעיף ענין על (ד)
הענין. לפי ובתיאומים זה סעיף להוראות בכפוף ,3 1944

לפיאישור לאישור יובאו לא צבאי משפט בית של דין וגזר הרשעה (א) 440ו.
הוגש ולא עליהם הערעור תקופת חלפה אם אלא ההגנה לתקנות 47 תקנה

ערעור.

כאמור 47 תקנה לפי לאישור יוגשו זה' סימן לפי ערעור הוגש (ב)
הסמ כל לרמטכ"ל יהיו זה ולענין בערעור' שניתנו הדין וגזר ההרשעה

ההגנה. לתקנות 48 לתקנה ו(ג) (ב) (א), הפסקאות לפי כויות

שניתן הדין גזר על יחולו לא זה לחלק הששי הפרק הוראות (ג)
זה. סימן לפי בערעור

בלבד. חלוט דין פסק על תחול ההגנה לתקנות 46 תקנה (ד)

ביצועו,גיצוע אופן לרבות דבר לכל דינו'  בערעור שניתן דין פסק (א) 440ז.
זה. חוק הוראות יחולו לא ביצועו ועל צבאי, משפט בית של פסקדין כדין

יחול תשי"ד41954, ענישה)' (דרכי העונשין דיני לתיקון חוק (ב)
עליו. חל זה שסימן ענין כל על

על חוזר משפט

בית של דין פסק
צבאי משפט

בית של דין פסק על יחולו זה לחלק השביעי הפרק הוראות (א) 440ח.
לפי שניתן לערעורים הצבאי הדין בית של דין פסק ועל צבאי משפט

הענין. לפי בתיאומים זה' סימן

משפט עריכת על לערעורים הצבאי הדין בית נשיא הורה (ב)
המשפט בית לפני החוזר במשפט הדיון יתקיים (א) קטן סעיף לפי חוזר
אחר צבאי משפט בית לפני או הראשון, במשפט בדין שישב הצבאי
". לערעורים הצבאי הדין בית נשיא שיקבע כפי הכל זה' לצורך שיתמנה

עשר חמישה של התקופה תוך שניתן צבאי משפט בית של דין פסק על גם יחול זה חוק .2

תום לפני תסתיים לא כאמור דין פסק על ערעור להגשת התקופה אולם תחילתו; לפני יום
תחילתו. מיום יום עשר חמישה

מעבר הוראת

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

אשכול לוי
הממשלה ראש

אשכול לוי

הבטחון שר
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