
,(4 מס' (תיקון חוץ) (עבירות דיניהעונשין לתיקון חוק
תשל"ב1972*

1 סעיף תיקון החוק) 1(להלן חוץ),תשט"ז1955 (עבירות דיניהעונשין לתיקון לחוק בסעיף1 .1
כלפי ועבירות הציבור עובדי של "עבירות יבוא השוליים כותרת כמקום (1)

ציבורי"; רכוש

יבוא; פסקה(1) במקום (2)
שוחד), (עבירות העונשין דיני לתיקון חוק לפי עבירה (1)"
ט"ו או י"ב שבפרקים הסעיפים אחד לפי או ,2 תשי"ב1952

;3 הפלילי,1936 החוק לפקודת

יבוא: פסקה(2) במקום (3)
לפקודת מ"ג עד כ"ט שבפרקים אחדהסעיפים לפי עבירה (2)"
(עבירות העונשין דיני לתיקון חוק לפי או הפלילי.1936, החוק
או בנכסים הפוגעת 4, ועושק),תשכ"ג1963 סחיטה מרמה,
בתוספת שפורש איגוד או גוף של או המדינה של בזכויות

זה;". לחוק

1א סעיף יבוא:הוספת לחוק סעיף1 אחרי .2

נישואין תושב''ריבוי או ישראלי אזרח לשפוט מוסמכים בישראל המשפט בתי 1א.
(ריבוי העונשין דיני לתיקון חוק לפי עבירה בחוץלארץ שעבר ישראל

"5 נישואין),תשי"ט1959

2 סעיף תיקון לחוק 2 .בסעיף 3

יבוא: הרישה במקום (1)
את ישראל דיני לפי לשפוט מוסמכים בישראל המשפט בתי "(א)
והמעשה בישראל, נעשה אילו עבירה שהיה מעשה בחוץלארץ שעשה מי
בכלכלתה ברכושה, בבטחונה, ישראל, במדינת לפגוע מיועד היה או פגע

אחרות, ארצות עם שלה התקשורת או בקשריהתחבורה או
בתי מוסמכים (א), קטן בסעיף האמור בכלליות לפגוע בלי (ב)
האלה:"; העבירות אחת בחוץלארץ שעבר מי את לשפוט בישראל המשפט

יבוא: פסקה(3) במקום (2)
יחסי המדינה, (בטחון העונשין דיני חוק לפי עבירה (3)"
בו;" האמורים בסייגים רשמיים),תשי"ז61957, וסודות חוץ

.232 עמ' תשל"א, ,944 פורסמובה"ח הסבר ודברי החוק הגעת במרס1972); תשל"ב(21 בניסן ו' בכנסתביום *נתקבל
.12 עמ' תשכ"ט, ;274 עמ' תשכ"ה, ;115 עמ' תשכ"א ;7 עמ' תשט"ז, ס"ח 1

עמי.126 תשי"ד, ס"ח 2
עמי.263 /1 תוס' ע"ר1938, 3

130. עמ' תשכ"ב, ס"ח 4
.144 עמ' תשי"ט, ס"ח 5
172. עמ' תשי"ז, ס"ח 6



עד62"; יבוא"59 עד62" במקום"49 ,(4) בפסקה (3)

תשי"ט לכנסת, הבחירות לחוק התשיעי "הפרק בפסקה(10),במקום (4)
."7 משולב),תשכ"ט1969 (נוסח לכנסת הבחירות לחוק י"א "פרק יבוא "1959

יבוא: לחוק 2 סעיף אחרי . 4

ז

סעיפים הוספת
2א2ג

נגד "עבירות
האנושות

בחוץלארץ שעבר מי את לשפוט מוסמכים בישראל המשפט בתי 2א.
האלה; העבירות אחת

השמדת הפשע של וענישתו למניעתו חוק לפי עבירה (1)
עם,תש"י81950;

ובעוזריהם, בנאצים דין לעשיית חוק לפי עבירה (2)
;9 תש"י1950

(שודים); הפלילי,1936 לפקודתהחוק סעיף8/ לפי עבירה (3)
תשל"א ושיפוט), (עבירות הטיס חוק לפי עבירה (4)

בו; האמורים בסייגים ,101971
11,בסייגים המסוכנים,1936 הסמים פקודת לפי עבירה (5)

בה. האמורים

באזרחי פגיעה
תושביה או ישראל

ישראל דיני לפי לשפוט מוסמכים יהיו בישראל המשפט בתי (א) 2ב.
בישראל, נעשה אילו עבירה שהיה מעשה בחוץלארץ שעשה מי את
או בחירותו בבריאותו, בגופו, בחייו, לפגוע מיועד היה או פגע והמעשה

ישראל. תושב של או ישראלי אזרח של ברכושו

 אחרת מדינה של לשיפוטה הנתון במקום העכירה נעברה (ב)
לפי עבירה גם הוא המעשה אם אלא זה סעיף לפי אישום כתב יוגש לא

העבירה. ביצוע במקום החל המשפט

וי פרק תחולת
החוק לפקודת
1936 הפלילי/

הצדדים על נוסף לשפוט, מוסמכים יהיו בישראל המשפט בתי 2ג.
בקשר שעשה, מי את גם הפלילי,1936, לפקודתהחוק ה' פרק לפי לעבירה
האמורים מן מעשה זה, חוק לפי בה לדון מוסמך משפט שבית עבירה עם

הפלילי,1936." החוק לפקודת ו' בפרק

יבוא: לחוק סעיף3 במקום .53 סעיף החלפת

העונש"סייגים אם אלא 2ב סעיף לפי בעבירה אישום כתב יוגש לא (א) .3
יותר. או שנה מאסר הוא ישראל דיני לפי לה הקבוע

היועץ עלידי אלא זה חוק לפי בעבירה אישום כתב יוגש לא (ב)
בכתב, בהסכמתו או לממשלה המשפטי

מחדל או מעשה על 1א או סעיפים1 לפי לדין אדם יועמד (ג)לא
עליו. זוכה או עליו והורשע לארץ לדיןבחוץ עליו שהועמד

.103 עמ' תשכ'"ט, ס"ח 7
137 עמ' תש"י, ס"ח 8
281. עמ' תש"י, ס"ח 9
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130. ,עמ' 1 תוס' ע"ר1936, 11



ביטול

להעמידו ניתן 2ב, עד 2 בסעיפים כאמור עבירה שעבר מי (ד)
המחדל, או המעשה על בחוץלארץ לדין כבר עמד אם אף בישראל לדין
עליה שנתחייב לאחר כאמור בעבירה בישראל אדם נתחייב אם אולם
שנשא בעונש ענשו, בקביעת בישראל, המשפט בית יתחשב בחוץלארץ,

בחוץלארץ."

בטל.  ושיפוט),תשל"א1971 (עבירות הטיס לחוק 3 סעיף .6

שזר זלמן שניאור
המדינה נשיא

מאיר גולדה
הממשלה ראש

שפירא ש' יעקב


