חוק השיפוט הצבאי )תיקון מס'  ,(11תשל"ח* 1978

 ,1בסעיף

 6לחוק
סעיף קטן )ב( יבוא:

הצבאי,

השיפוט

תשט"ו11955

)להלן

 החוק

אחרי

העיקרי(,

תיקון מעיף 6

")ג( על אף האמור בסעיף קטן )ב( תפקע התחולה האמורה בסעיף
קטן )א( לגבי עבירה מן העבירות המנויות להלן אם לא הוגש כתב אישום
עליה לבית דין צבאי תוך שנה מהיום שאדם שעבר אותה חדל ,לחלוטין
או לשעה ,מהיות חייל:
עבירה צבאית שענשה מאסר
)(1
במדינה או מחוצה לה;

שנתיים ומעלה

שנעברה

שנעברה מחוץ
עבירה שאינה צבאית שהיא פשע
)(2
למדינה ,ובית משפט בישראל אינו מוסמך לשפוט עליה לפי
תשל"ז.21977
פרק ב' לחוק העונשין,

ו

)ד( על אף ההגבלות האמורות בסעיפים קטנים )ב( ו)ג( ,באשר
בוצעה עבירה כידי חיילים שותפים לדבר ,כאמור בפרק ד' לחוק העונ
שין ,תשל"ז , 1977כל זמן שחוק זה חל על אחד מהם הוא יחול על כולם .
)ה( אין כהוראות סעיף זה כדי
חוק זה או לפי חוק סדר הדין הפלילי,
במקום

.2

'תקופת ריתוק
ומחבוש

בסעיף

.3

סעיף  23לחוק

ההתיישנות
לגרוע מדיני
תשכ"ה". 31965

לפי

העיקרי יבוא:

החלמת סעיף 23

 , 23עונש ריתוק למחנה או לאניה או עונש מחבוש לא יעלו על שלושים
וחמישה ימים ".
) 136א( לחוק

העיקרי ,במקום

"למטה מדרגת סגן אלוף" יבוא "למטה מדרגת

תיקון סעיף 136

רבאלוף" .
האמור בסעיף  153לחוק העיקרי יסומן )א(,
)א(
.4
ושמונה יום" יבוא "שלושים וחמישה יום".
)ב(

אחרי סעיף קטן )א(

ובפסקה ) (2בו ,במקום

האמור יבוא:

")ב( קצין שיפוט בכיר לא יטיל על נאשם בדרגת
ומעלה עונש ריתוק למחנה או לאניה ולא עונש מחבוש ".
.5

יבוא

*

"עשרים

סגןאלוף

כסעיף  165לחוק העיקרי ,בפסקה ) , (3במקום "ולהפחית את העונש או להגדילו"
ובמקום "יגדיל את העונש" יבוא "יחמיר בעונש".
"ולהקל בעונש או להחמיר בו",

נתקבל בכנסת ביום ז' בתמוז תשל"ה )12
עמי . 202

ביולי  ; (1978הגעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  , 1342תשל"ח,

 1ס"ח תשט'"ו ,עמי  ; 171תשי"ח ,עמ'  ; 122תשכ"ג ,עמי  ; 120תשכ"ד ,עמ'  ; 148תשכ"ט ,עמ' ; 193
 ;20תשל"ב  ,עמ'  ; 140תשל"ד ,עמ'  ; 128תשל"ה ,עמ'  ; 198תשל"ז ,עמ'  ;43תשל''ח ,עמ' .68
 2ס"ח

תשל'ז ,עמי 226.

 3ס''ח

תשכיח ,עמי 161.

תיקון סעיף 153

תש"ל

עמ'

תיקון סעיף 165

הוספת סעיף 167ב

.6

לאחר סעיף 167א לחוק העיקרי יבוא:

''קצין שהועמד
לדין משמעתי
לפני הרמטכ"ל

תיקון מעיף 317

.7

החלפת סעיף 318

,8

167ב .קצין בדרגת סגןאלוף ומעלה ,שהועמד לדין משמעתי לפני
הרמטכ"ל ,לא יוכל לבקש העברת דינו לקצין שיפוט אחר לפי סעיף ,149
ולא יחולו לגביו הוראות סעיפים  167 ,163ו167א ".

בסעיף  317לחוק העיקרי ,בסעיף קטן )ב( ,במקום פסקאות ) (2ו) (3יבוא:
") (2שני עורכי דין שתבחר לשכת עורכי הדין?
) (3המנהל הכללי של משרד המשפטים ;".
במקום

"אישור

הועדה

סעיף  318לחוק העיקרי יבוא:
לעסוק כישראל במקצוע עריכת דין רשאית

אישור כאמור בסעיף ;317
אישור מסוייג ולקבוע שהאישור לא יחול על
בדלתיים סגורות לשם מניעת פגיעה כבטחון

) . 318א( אדם המוסמך
הועדה לפי שיקול דעתה
) (1לתת לו
) (2לתת לו
משפט הנערך
המדינה;
) (3לסרב לתת לו אישור.

)ב( הועדה רשאית ,על פי כקשת הרמטכ"ל ,לבטל בכל עת
אישור שניתן או לסייגו כאמור בסעיף קטן )א( ).(2
אישור שלא סוייג כאמור בסעיף קטן )א( ) (2ייקרא "אישור
)ג(
בלתי מסוייג".
תיקון חוק סדר
הדין הפלילי

בסעיף  12לחוק סדר הדין הפלילי ,תשכ"ה , 1965אחרי "שאושר" יבוא "באישור
.9
כלתי מסוייג".

הוראות מעבר

) .10א( קצין בדרגת סגן אלוף ומעלה ,שעבר עבירה הנתונה לדין משמעתי ,וביום
פרסומו של חוק זה טרם חלה לגביה התיישנות ,ניתן להעמידו בהסכמתו לדין משמעתי לפי
הוראות חוק זה.
)ב( מי שביום פרסומו של חוק זה היה בידו אישור מהועדה לפי סעיף  318לחוק
העיקרי ,ייחשב כבעל אישור בלתי מסוייג.

בגין
מנחם
ראש הממשלה
נבון
יצחק
נשיא המדינה

ויצמן
עזר
שר הבטחון

