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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשדה

 חוק להארכת תקפן של תקנות־שעת־חירום
 (עבירות בשטחים המוחזקים - שיפוט ועזרה משפטית), תשכ״ח-1967

 הארכת תוקף 1. תקפן של תקנות־שעת־חירום (עבירות בשטחים המוחזקים — שיפוט ועזרה משפטית)׳

 תשכ״ז—1967 !, בנוסח המפורש בתוספת לחוק זה, מוארך בזה עד יום י׳ בטבת תשכ׳׳ט
 (31 בדצמבר 1968).

 החילה 2. תחילתו של חוק זה היא ביום פקיעתן של התקנות על־פי חוק סדרי השלטון והמשפט

 (הוראות שעה), תשכ״ז—1967 2.

 תוספת
 (סעיף 1)

- ה ל  1. בתקנות א
 ״אזור״ - כל אחד מאלה: רמת הגולן, הגדה המערבית, רצועת עזה וצפון סיני- דרום סיני;

 ״דרום סיני״ - כל חלק של סיני שאינו כלול באזור רצועת עזה וצפון סיני;
 ״היום הקובע״ —

 באזור רמת הגולן — ב׳ בסיון תשכ״ז נ10 ביוני 1967)!
 באזור הגדה המערבית — כ׳יז באייר תשכ״ז נ6 ביוני 1967);

 באזור רצועת עזה וצפון סיני - כ״ו באייר תשכ״ז(5 ביוני 1967):
 באזור דרום סיני - כ״ח באייר תשכ״ז(7 ביוני 1967);

 ״מפקד״ - מפקד כוחות צבא־הגנה לישראל באזור או בחלק ממנו;
 ״שוטר צבאי״ — כמשמעותו בסעיף 227 לחוק השיפוט הצבאי׳ תשט״ו—1955 נ;

 ״בית משפט צבאי״ — בית משפט שנתכונן על ידי מפקד.

 2. (א) בית משפט מוסמך לשפוט את מי שנמצא בישראל על מעשיו ומחדליו שאירעו
 באחד האזורים לאחר היום הקובע ושהיו בני עונשין אילו אירעו בתחום השיפוט של בתי

 המשפט בישראל.
 (ב) תקנה זו אינה חלה על מי שבשעת המעשה או המחדל היה תושב של

 אחד האזורים.
 (ג) על אף האמור בסעיפים 3 עד 6 לחוק סדר הדין הפלילי׳ תשכ״ה-1965*, תהא
 הסמכות לשפוט אדם בישראל על פי תקנה זו בידי כל בית משפט שיודה עליו, דרך כלל׳

 לסוגים או למקרה מםויים׳ היועץ המשפטי לממשלה או מי שהוא הסמיך לכך.

 הגדרות

 סמכות
 בית משפט

 1 ק״ת 2069, השכ״ז, עמ׳ 2741.
 2 ס׳׳וז 508, תשב״ז, עמי 132.
 3 ם״ח 189, תשם״ו, עמ׳ 1ד1.
 4 ס״ח 458׳ תשב״ה, עמי 161.
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 סמכויות של
 שוטר

 ומכרת נאשם
 לאזור

 הזמנה עדים
 וביצוע צווי

 הבאה

 ביצוע עונשין

 עזרה משפטית
 בענינים אזרחיים

 שמירת סמכויות

 תחולה

 השם

 (ד) תקנה זו אינה גורעת מסמכותו של בית משפט צבאי, אולם לא ייענש אדם
 בישראל על מעשה או מחדל שהורשע עליהם בפסק דין שניתן בפניו, או זוכה עליהם,

 בבית משפט באחד האזורים.
 3. סמכות שהוענקה לשוטר וחובה שהוטלה עליו לפי כל דין יחולו בשינויים המחוייבים
 גם לגבי עבירה שתקנה 2 חלה עליה ולגבי עבירה בת עונשין על פי מנשר או צו שהוציא

 מפקד באחד האזורים.
 4. (א) קיים יסוד סביר להגיח שאדם פלוני עבר באחד האזורים עבירה בת־עונשין על
 פי מבשר או צו שהוציא מפקד באחד האזורים׳ והאדם נמצא בישראל׳ רשאי היועץ המשפטי
 לממשלה לצוות שהאדם ייעצר על ידי שוטר או שוטר צבאי ויימסר באותו אזור בדרך
 ולרשות שיורה עליהם, כדי שיועמד שם לדין בבית משפט צבאי על אותה עבירה: והוא

 כשאין להבטיח את התייצבותו לדין בדרך אחרת.
 (ב) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול מסמכותו לפי תקנה זו, כולה או מקצתה,

 לפרקליט המדינה.
 5. (א) הזמנה להעיד בבית משפט צבאי או להגיש לו מסמכים תומצא למי שנמצא

 בישראל בדרך שממציאים בפלילים הזמנה להעיד או להגיש מסמכים.
 (ב) אדם בישראל שהוצא נגדו צו הבאה על ידי בית משפט צבאי באחד האזורים׳
 על אי־התייצבותו לפניו לשם מתן עדות או הגשת מסמכים׳ רשאי שוטר או שוטר צבאי
 לעצרו ולמסרו בדרך ולרשות שנקבעו בצו ההבאה׳ על מנת שיתייצב לפני בית המשפט

 הצבאי לשם מתן העדות או הגשת המסמכים.
 6. מי שנדון בבית משפט צבאי יהא ענשו ניתן לביצוע בישראל בדרך שמבצעים בישראל

 עונש שהוטל על ידי בית משפט, הכל במידה שלא בוצע העונש באזור.
 7. שר המשפטים רשאי, בצו כללי או מסוייג, לקבוע את התנאים להמצאת מסמכים
 שהוציא בית משפט או בית דין באזור בעניבים אזרחיים לידי מי שנמצא בישראל, ולאכי־
 פתם בישראל של פםקי־דין, צווים והחלטות אחרות שניתנו בעניבים כאמור על ידי בית
 משפט או בית דין באזור, לרבות צווים והחלטות אחרות לחיקור דין בישראל וצווים והח

 לטות אחרות של משרדי הוצאה לפועל באזור.
 8. תקנות אלה אינן גורעות מסמכויות לפי דין אחר.

 9. תקנות אלה יחולו גם על מעשים ומחדלים שאירעו לפני תחילתן.
 10. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (השטחים המוחזקים - שיפוט בעבירות

 ועזרה משפטית), תשכ״ז-1967״.

ר ב ס י ה ר ב  ד
 ביום כ״ה בסיון תשכ״ז (2 ביולי 1967) התקין שר הבטחון את תקנות-שעת־חירום
 (עבירות בשטחים המוחזקים - שיפוט ועזרה משפטית)- תשכי׳ז-1967. מטרתן של תקנות

 אלה היתה -
 (1) לעזור לבתי המשפט הצבאיים, שהוקמו בשטחים המוחזקים בידי צבא־הגנה
 לישראל מחוץ לגבולות המדינה, לבצע את תפקידם, וזאת במתן סמכות ליועץ המשפטי
 לממשלה להורות על העברת אדם הנמצא בישראל לידי שלטונות צבא־הגבה לישראל
 בשטחים המוחזקים, כדי שיועמד שם לדין בבית משפט צבאי בעבירה על צווים של

 המפקד הצבאי (תקנה 4);
 (2) להעניק לשוטרים סמכויות חקירה בישראל וסמכויות אחרות לגבי עבירות שהן

 בני־עובשין בבתי המשפט הצבאיים בשטחים המוחזקים (תקנה 3);
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 (3) לאפשר חבישתם של תושבי ישראל בבתי סוהר בישראל לביצוע עובש מאסר
 שהוטל עליהם בבתי המשפט הצבאיים האמורים ואת גבייתם בישראל של קנסות

 שהוטלו בבתי המשפט הצבאיים.
 מטרה אחרת של התקבות היתה לאפשר לבתי המשפט בישראל לשפוט תושב ישראל,
 שבשטחים המוחזקים בידי צבא־הגנה לישראל עבר עבירה שהיתה בת עונשין אילו בוצעה

 בישראל (תקנה 2).
 הצורך בתקנות בעינו יעמוד גם אחדי שיפקע תקפן; לכן מוצע להאריך את תקפן עד
 סוף שבת 1968. עם זאת מתברר כי יש להכניס מספר תיקונים בנוסח התקנות׳ ולכן מוצע

 להחליפו כולו.
 ואלה הם השיבויימ העיקריים שבנוסח המוצע לעומת נוסחן של התקנות דהיום:

 1. התעורר ספק אם האזור ״דרום סיני״, כמפורש בתקנה 1, כולל את בל השטחים
 בסיני שאינם כלולים היום באזור ״רצועת עזה וצפון סיני״. החוק המוצע בא להסיר ספק זה

 על ידי הגדרת המונח ״דרום סיני״.
 2. סעיפים 3 עד 6 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה-1965׳ קובעים את כללי מקום הסמכות
 של בתי המשפט בענינים פליליים. לפי סעיפים אלה׳ אדם שביצע עבירה שלא בישראל
 יישפט בבית המשפט של מקום מגוריו, ואם אין לו מקום מגורים בישראל — בבית המשפט
 של המקום שבו נעצר. הסדר זה אינו מעשי לגבי עבירות שבוצעו בשטחים המוחזקים׳ ולכן
 מוצע להעניק ליועץ המשפטי לממשלה את הסמכות לקבוע במקרים כאלה את המקום שבו

 יישפט העבריין׳ וזאת בדרך של הוראה כללית או מיוחדת (תקנה 2).
 3. התקנות לפי נוסחן הקיים ניתנות לפירוש כאילו מותר לשפוט בבתי המשפט בישראל
 אדם שהוא תושב השטחים המוחזקים ועבר בהם עבירה שהיתה בת־עונשין בישראל אילו

 בוצעה בישראל. לא זאת היתה כוונת מתקין התקנות, ותקנה 2 (ב) מבהירה את הכוונה.
 4. תקנה 2(ד< מבהירה כי אין להביא אדם לדין פעמיים על אותו המעשה, הן בבתי

 המשפט בשטחים המוחזקים והן בישראל.
 5. ניתנת סמכות למשטרת ישראל למסור לעדים בישראל הזמנות שהוציאו בתי המשפט
 הצבאיים בשטחים המוחזקים, ואם עד כאמור לא יענה להזמנה, תוכל משטרת ישראל

 לבצע את הבאתו לבית המשפט הצבאי מכוח צו של אותו בית משפט (תקנה 5).
 6. התקנות הקיימות דנות בעזרה משפטית בעבינים פליליים גרידא. לאחרונה התעורר
 הצורך להגיש עזרה משפטית למנגנון של בתי המשפט בשטחים המוחזקים גם בענינים
 אזרחיים, כגון המצאת מסמכים שהוציאו בתי המשפט בשטחים המוחזקים לידי אדם בישראל
 (הזמנה לדין׳ הזמנת עד, מסירת פסקי־דין וכיו״ב), חקירת עדים על ידי בתי המשפט
 בישראל על פי עתירה של בתי משפט בשטחים המוחזקים, ואכיפתם בישראל של פסקי־דין
 שהוצאו בבתי המשפט בשטחים המוחזקים. הוא הדין בצורך לתת לצווים בישראל תוקף של
 משרדי הוצאה לפועל בשטחים המוחזקים ולבצעם בישראל. במידה שהחוק הקיים מאפשר
 בכלל ביצוע פעולות כאלה בישראל׳ ההסדרים הקיימים אינם מעשיים. לכן מוצע להעניק

 לשד המשפטים את הסמכות לקבוע בצו את התנאים לביצוע פעולות אלה (תקנה 7).

 הצעות הורן 752, ב׳ בכס?ו תעב״ח, ז@י!4.12.1

 הודפס ע״י המדפיס הממשלתי, ירושלים
72 

 המחיר 12 אגורות


