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חוק'השיפוט הצבאי)תיקון מם׳  ,(44התשס״ד2004-
חוק השיפוט הצבאי)תיקון מם׳  ,(45התשם״ד2004-
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חוק השיפוט הצבאי)תיקון מם׳  ,(44התשם״ד*2004-
תיקון סעיף 158

בחוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו955-ו  ,בסעיף 58ו ,בסופו יבוא ״קבע הרמטב״ל
ו.
סייגים כאמור ,לענין סמכויות קציני השיפוט להטיל עונשי מחבוש ,יביא את ה ד ב ר ל י ד י ע ת
ועדת החוץ והביטחון של הכנסת״.
י

אריאלשרון

שאולמופז

ראש הממשלה

שר הביטחון

ראובן ריבלין
יושב ראש הכנסת

מ ש ה קצב
נשיא המדינה

התקבל בכנסת ביום י׳ בשבט התשס״ד) 2בפברואר  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,3159מיום כ״ח בתמוז התשס״ב ) 8ביולי  ,(2002עמי .840
סייח התשט״ו ,עמי ודו; התשס״ד ,עמי .16

חוק השיפוט הצבאי)תיקון מס׳  ,(45התשס״ד*2004-
תיקון סעיף 1

בחוק השיפוט הצבאי ,התשט״ו955-ו' )להלן  -החוק העיקרי( ,בסעיף ו ,בהגדרה
.1
״פקודות הצבא״ ,במקום ״ופקודות המטה הכללי״ יבוא ״פקודות המטה הכללי ,ופקודות
כלליות אחרות כמשמעותן בסעיף 2א)ג(״.

תיקון סעיף ב

.2

בסעיף )3א( לחוק העיקרי ,המילים ״ופקודות כלליות אחרות״  -יימחקו,

תיקון סעיף וו

.5

בסעיף  0011לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(1אחרי ״57״ יבוא ״94א״.

תיקון סעיף 25

.4

בסעיף  25לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן)א( יבוא. :

תיקון סעיף גג

.5

״)א( מי שנתחייב בבית דין צבאי על עבירה שאינה עבירה צבאית ,רשאי ב י ת הדין
להטיל עליו עונש שבית המשפט היה מוסמך להטילו על אותה עבירה ,וכן אחד או
יותר מן העונשים המפורטים בסעיף  (3) ,(1)21אם קבוע לעבירה עונש מאסר ,ו־);(4
הטיל ביה הדין עונש כאמור בסעיף  (3)21לא יעלו תקופות המאסר והמחבוש יחד על
תקופת המאסר הקבועה לאותה עבירה.״
בסעיף  33לחוק העיקרי ,במקום סעיף קטן)ט( יבוא:
״)ט( הורשע נידון בעבירה נוספת שאינה עבירה צבאית ,לא יבוצע עונש מחבוש על
תנאי אם חדל הנידון להיות חייל כהגדרתו בסעיף ו.״
הוספת סעיף .6 «94

אחרי סעיף  94לחוק העיקרי יבוא:

״איבוד קשר

94א .איש מילואים אשר לא יצר קשר עם יחידתו ,בהתאם להוראות

שקבע שר הביטחון ,לפי סעיף  33לחוק שירות ביטחון ]נוסח משולב[,
עם היחידה
התשמ״ו986-ו  ,דינו  -מאסר שישה חודשים,״
סעיף  95לחוק העיקרי  -בטל.
.7
בסעיף  133לחוק העיקרי -
.8
)ו( בפסקה )ו( ,המילים ״או מפקודות כלליות אחרות״  -יימחקו:
) (2בפסקה ) ,(2המילים ״בהתאם לפקודות כלליות אחרות״  -יימחקו,
2

ביטול סעיף 95
תיקון סעיף גגו

התקבל בכנסת ביום י' בשבט התשס״ד) 2בפברואר  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
00וג ,מיום כ״ט באדר התשם״ב )גו במרס  ,(2002עמי 5ו.4
ס״ח התשט״ו ,עמי זדו׳ ,התשס״ד ,עמי .16
ס־ח התשמ״ו ,עמי 07ז.
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אחרי סעיף  133לחוק העיקרי יבוא:

.9

133א .חייל שבלא היתר על פי פקודות הצבא ,או שלא בהתאם לתנאיו,
עבד בעבורה או עסק בעיסוק שנהוג לקבל בעבורם שבר ,או התמחה
התמחות מקצועית ,דינו  -מאסר שישה חורשים.״

״איסור עבודה,
עיסוק או
התמחות

.10

אחרי סעיף 53וא לחוק העיקרי יבוא:

״הערר מן
ה ש י

רי

ש ל א

ת

ברשות ואיבוד
קשר עם היתידה
 -סמכויות ענישה

.11

הוספת סעיף ג3וא

הוספת סעיף ג5וב

53וב) .א( קצין שיפוט שהרשיע חייל בעבירה לפי סעיפים  94או 94א,
והטיל עליו עונש באמור בסעיפים  152או  153שאינו יקנס ,רשאי להטיל
עליו גם קנם באמור בסעיפים אלה.

)ב( על אף הוראות סעיפים  152ו־53ו ,קצין שיפוט שהרשיע איש
מילואים בעבירה לפי סעיפים  94או 94א ,רשאי להטיל עליו קנס בסכום
השווה לסך ארבעה שיעורים של שבר יסוד חודשי של טוראי בשירות
חובה ,כפי שהוא בשעת הטלת הקנס.״
אחרי סעיף  170לחוק העיקרי יבוא:

״דיון משמעתי

בעביי

ות

ת ע ב ו ר ה

הוספת סעיף 70וא

170א .על אף האמור בסעיף  ,170עברה שנה מיום שבוצעה עבירה לפי
תקנות על פי פקודת התעבורה  ,באמור בסעיף )136בץ ,(3שלא גרמה
לתאונת דרכים שבה נפגע אדם או ניזוק רכוש ,לא יועמד חייל לדין
משמעתי ,אלא אם כן ,בתוך אותה תקופה התקיים אחד מאלה:
5

) (1הוגשה נגד החייל תלונה לגבי אותה עבירה והוא ידע על
כך;
)(2

החייל הוזמן לחקירה בקשר עם ביצוע העבירה:

)(3

ניתנה לחייל הודעה על ביצוע העבירה,-

ואולם אם הוכיח החייל החשוד בעבירה כי לא חלה עליו אחריות לעבירה
לפי סעיף 27ב לפקודת התעבורה ,ניתן להעמיד לדין משמעתי את מי
שנהג ברכב ,אם לא עברו שנתיים מיום ביצוע העבירה.״
.12

סעיף  191לחוק העיקרי  -בטל.

.13

בסעיף  192לחוק העיקרי ,סעיף קטן)ב(  -בטל.

תיקון סעיף 192

.14

בסעיף 192ג לחוק העיקרי ,ברישה ,המילים ״לאחר תקופת הניסיון״  -יימחקו.

תיקון סעיף 92וג

.15

בסעיף  203לחוק העיקרי -

תיקון סעיף ג20

)(1

ביטול סעיף  91ו

בכותרת השוליים ,בסופה יבוא ״ובעבירת איבוד קשר עם היחידה״;

) (2אחרי ״94״ יבוא ״ובעבירה לפי סעיף 94א ,וכן בעבירה לפי סעיף  130בשל העדר
מן השירות שלא ברשות או בשל איבוד קשר עם היחידה,״.
 .16בסעיף )243א( לחוק העיקרי ,בפסקה ) ,(2במקום ״ולאב בית הדין״ יבוא ״הצבאי
ולשופט צבאי-משפטאי של בית הדין״.

תיקון סעיף ג24

 .17בסעיף 243א)א( לחוק העיקרי ,אחרי ״מי שהוסמך״ יבוא ״להאריך מעצר בהתאם
לסעיף  240או״.

תיקון סעיף ג24א

1

דיני מדינת ישראל ,נוסח חרש ל ,עמי גלו.
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הוספת סעיף
412ב1

אחרי סעיף 412ב לחוק העיקרי יבוא:

.18

״מסירת הודעה 2ו4בו .עברה שנה מיום שבוצעה עבירה לפי פקודת התעבורה או לפי
בעבירות תעבורה התקנות שלפיה ,או לפי פקודת ביטוח רבב מנועי ]נוסח חדש[ ,התש״ל-
 970ו  ,שלא גרמה לתאונת דרכים שבה נפגע ארם או ניזוק רכוש ,לא יוגש
עליה כתב אישום ולא תומצא בענינה הזמנה לדין ,אלא אם כן ,בתוך
אותה תקופה הוזמן החשוד בביצוע העבירה לחקירה ,או ניתנה לו הודעה
על ביצוע העבירה :ואולם אם הוכיח החשוד בעבירה כי לא חלה עליו
אחריות לעבירה לפי סעיף 27ב לפקודת התעבורה ,ניתן להגיש כתב
אישום ולהמציא הזמנה לדין ,למי שנהג ברכב ,אם לא עברו שנתיים מיום
ביצוע העבירה.״
4

בסעיף  427לחוק העיקרי -

תיקון טעיף 427

9ן,

תיקון סעיף 429

.20

תיקון סעיף 540

.2 1

)ו( בסעיף קטן)א( ,במקום הרישה עד ״צידוק אחר לאיחור״ יבוא ״נשיא ביח הדין
הצבאי לערעורים רשאי ,לבקשת מערער ,להרשות הגשת ערעור לאחר שעברה
התקופה האמורה בסעיף 418״;
) (2סעיף קטן)ב(  -בטל.
בסעיף  429לחוק העיקרי -
)ו( במקום כותרת השוליים יבוא ״תיקון כתב ערעור ונימוקיו״;
) (2במקום סעיף קטן)א( יבוא:
״)א( המערער רשאי בכל שלב של הערעור ,ברשות בית הרין ,לתקן את כתב
הערעור או את נימוקיו; ואולם בערעור על פסק דין המטיל עונש מוות מותר
למערער לטעון כל נימוק אף אם לא נכלל בכתב הערעור.״
בסעיף  540לחוק העיקרי ,המילה ״ - ",191תימחק.

תיקון סעיף 541

.2 2

בסעיף  (2)541לחוק העיקרי ,אחרי ״,35״ יבוא "35א,״.

תיקון סעיף 548

.2 3

בסעיף  (7)548לחוק העיקרי ,במקום ״226״ יבוא ״225״.

הוראת מעבר

 .24סעיפים 92 ,192 ,191וג ו־ 540לחוק העיקרי ,בנוסחם ערב תחילתו של חוק זה ,יחולו
על שופט צבאי-משפטאי שמינויו ערב תחילתו של חוק זה היה לתקופת ניסיון.
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ראש הממשלה

שאול
שר הביטחון

מופז
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יושב ראש הכנסת

מ ש ה קצב
נשיא המדינה
* דיגי מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,15עמי .320
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