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 עמוד

 חוק להארכת תוקף של הקנות־שעת־חירום (השטחים המוחזקים עליידי צבא הגבה לישראל —

 שיפוט בעבירות' ועזרה׳ משפטית), תשל׳׳ז־—1974



 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק להארכת תוקף של תקנות״שעת־חירום(השטחים המוחזקים על-
 ידי צבא־הגנה לישראל - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית),

 תשל״ד-1974

 הארכת תוקף 1, תקפן של תקנות־שעת־״הידום (השטחים המוחזקים על ידי צבא־הגנה לישראל -

 שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ״ז-1967 > מוארך בזה עד יום י״ז בטבת תש.ל״ה
 (31 בדצמבר 1974).

 תחילה 2, תחילתו של חוק זה היא ביום ו׳ בשבט תשל״ד (29 בינואר 1974).

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (6) מתן סמכות לשד המשפטים להסדיר את עניני
 העזרה "המשפטית של השלטונות בישראל" לבתי

 המשפט האזרחיים בשטחים המוחזקים (תקנה 7).

 מאחר שהצורך בתקנות בעינו עומד. מוצע להאריך
 את תקפן לשנה נוספת.

 וזה הנוסח של התקנות כפי שתוקן בחוקי הכנסת:

ת ו ר ד ג ה  ״

- ה ל . בתקנות א  ו

ל אחד מן השטחים המוחזקים על ידי צבא- — כ ו ר ז א  י
 הגנה לישראל;

 ״היום הקובע״ - ב׳ בסיון תשכ׳׳ז(10 ביוני 967 ז) או היום
 המוקדם יותר בו נכנסו כוחות צבא־הגנה לישראל

 לאזור;

 ״מפקד״ - מפקד כוחות צבא־הגנה לישראל באזור או
 בחלק ממנו או מפקד אזור או הלק מאזור מטעם

 צבא־הגנה לישראל;

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

ט פ ש ת מ י ת ב ו ב מ  ס

ן לפי הדין  2. (א) בית משפט בישראל מוסמך לדו
 הישראלי אדם שנמצא בישראל על מעשו או מחדלו
 שאירעו באזור ושהיו מהורם עבירה אילו אירעו בתחום

 השיפוט של בתי־המשפט בישראל.

 ביום כ״ה בםיון תשכ׳יז (2 ביולי 1967) התקין שר
 הבטחוין את תקנות־שעת־חיירום (עבירות בשטחים המו
 חזקים - שיפוט ועזרה משפטית), תשכ״ז-1967. הכנסת
 האריכה את תקפן של התקנות׳ בתיקונים מםויימים,
 וביניהם גם תיקון שמן, עד סוף שנת 1973; אולם מכוח
 האמור בסעיף 33 לחוק יסוד: הכנסת וסעיף 3 לחוק
 הבחירות לכנסת השמינית ולרשויות המקומיות (הוראת
 שעה)׳ תשל״ד-1973, נדחה המועד לפקיעתן של התקנות

 עד יום ו׳ בשבט תשל״ד (29 בינואר 1974).
 התקנות מסדירות ענינים אלה:

 (1) הגשת עזרה לבתי המשפט הצבאיים שהוקמו
 בשטחים המוחזקים בידי צבא־הננה לישראל׳ כדי
ן אנשים מישראל שעברו על צווי מפקד  להעמיד לדי

 האזור (תקנה 4);

 (2) מתן סמכות חקירה׳ חיפוש וכיוצא באלה
 לשוטרים בישראל לגבי עבירות שהן בנות עונשין
 בבתי המשפט הצבאיים בשטחים המוחזקים (תקנה

;(3 
 (3) מתן סמכות לשלטונות ישראל לבצע ענשים
 פליליים ומעצרים שהטילו שלטונות הצבא בשטח

 המוחזק (תקנה 6);

 (4) מתן סמכות לבית משפט בישראל לשפוט׳ לפי
 דיני מדינת ישראל, אדם שבא מישראל לשטח המוח
עבר בו עבירה שהיתה בת עונשין אילו בוצעה  זק ו

 בישראל(תקנה 2);

 (5) מתן סמכויות לשלטונות ישראל לעזור בישראל
 בהזמנתם ובהבאתם של עדים לבתי משפט צבאיים

 בשטחים המוחזקים (תקנה 5);

 1 ק׳׳ח ?206, חשכ״ז, עמי 2741; ס״ח תשכ״ח, עמי 20; תשכ״ט, עמ׳ 32; חש׳׳ל, עמ׳ 15; תשל״א, עמי 27; תשל״ב,
 עמי 24; תשל״ג, עמי 33.
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ד ג  דבר* הס

 בית משפט צבאי על אי התייצבותו לפניו לשם מתן עדור!

ך ר ד  או המצאת מסמכים, רשאי שוטר לעצרו ולמסרו ב

 ולרשות שנקבעו בצו ההבאה, על מנת שיתייצב לפני

 בית־המשפט הצבאי לשם מתן העדות או המצאת מס

 מכים.

ר צ ע מ ן ו י ש נ ו ע ע ו צ י  ב

 6• 00 מי שנדון והוטל עליו עונש בבית משפט צבאי/
ך שמבצעים בישראל ר  יהא" ענשו ניתן לביצוע בישראל בד
 עונש שהוטל על ידי בית משפט׳ במידה שלא בוצע.

 העונש באזור.

 (ב) מי שניתנו נגדו פקודת מעצר או צו מעצר באזור
 מכוח סמכות שהוענקה על ידי מנשר או צו של מפקד
 יהיו מעצרו והחזקתו במעצר ניתנים לביצוע בישראל
ך שמבצעים בישראל פקודת מעצר או צו מעצר. ר ד  ב

. ם י י ח ר ז ם א י נ י נ ע ת ב י ט פ ש ה מ ר ז  ע

י או מסויינ,  7. (א) שר המשפטים דשאי, בצו כלל
 לקבוע הוראות בדבר

 ( 1) המצאתם בישראל של מסמכים שהוצאו
 ־ בעדנים אזרחיים על ידי בית משפט, בית דין׳
 משרד הוצאה לפועל או רשות אחרת באזור;

דץ ־  (2) אכיפתם וביצועם בישראל של פסקי
 סופיים ושל צווים והחלטות אחרות שניתנו
 בענ־נים אזרחיים על ידי בית משפט, בית דין׳
 משרד הוצאה לפועל או רשות אחרת באזור;

 (3) הכרה .ואישור .של מסמכים שהוצאו או
 אושרו על ידי רשות באזור.

, צווים ן די ־  (ב) תקנה זו חלה על מסמכים, פסקי
 והחלטות, בין שהוצאו, ניתנו או אושרו לפני היום הקובע

 ובץ לאחריו.

ת ו י ו כ מ ת ס ר י מ  ש

 8. תקנות אלה אמן גורעות מסמכויות לפי דין אחר.

 השם

 9. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות־שעת־חירום (השטתים
העה לישראל - שיפוט בעבירות  המוחזקים על ידי צבא־

 ועזרה משפטית). תשכ״ז~1967״.״

 (ב) תקנה זו חלה על מעשה או מחדל שאירעו
 לאחד היום הקובע. בין שאירעו לפני תחילת תקנות אלה

 ובין שאירעו לאחריה.

 ע< תקנה זו אינה הלה על מי שבשעת המעשה או
 המחדל היה תושב של אחד האזורים.

י תקנה זו תהא בידי פ ־ ל ן אדם ע  (ד) הסמכות לדו
 בית המשפט שאזור שיפוטו נמצא קרוב למקום בו נעברה
 העבירה או בבית המשפט שבאזור שיפוטו נמצא־ מקום

 מגוריו של הנאשם או נתפס הנאשם.

 (ה) אין דנים אדם בישראל על מעשה .או מחדל
ן שניתן בפניו בבית י ד  שזוכה או הורשע עליהם בפסק־
 משפט צבאי או בבית משפט אחר באחד האזורים; אולם
 אם גרם המעשה או המחדל למוחו-_של אדם׳ דנים אותר
ך אף אם הורשע כאמור בשל עבירה אחרת שבאותו  .על כ

 מעשה או מחדל.

ר ט ו ת של ש ו י ו כ מ  ס

 3. סמכות שהוענקה לשוטר וחובה שהוטלה עליו לפי
ל דץ יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לגבי עבירה שבית  כ
־ י ב ן בה לפי תקנה 2 ולגבי ע  משפט בישראל מוסמך לדו

 רה שבית משפט צבאי מוסמך ילדון בה.

ר ו ז א אשם ל ת נ ר ב ע  ה

 4. (א) קיים יסוד סביר להניח שאדם עבר באזור עבי
ן בה, והאדם נמצא  רה שבית משפט, צבאי מוסמך לדו
 בישראל, רשאי היועץ המשפטי לממשלה לצוות שהאדם
 ייעצר על ידי שוטר ויימסר באותו אזור בו נעברה הע
ן ך ולרשות שיורה עליהם, כדי שיועמד שם לדי  בירה בדר
־ ב ה  בבית משפט צבאי על אותה עבירה; והוא כשאין ל

ך אחרת. ר ד ן ב  טיח את התייצבותו לדי

 (ב) היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול סמכותו
 לפי תקנה זו, כולה או מקצתה, לפרקליט המדינה.

ע ו צ י ב ם ו י ד ת ע נ מ ז  ה

 5. (א) הזמנה להעיד בבית משפט צבאי או להמציא
ך שממצי־ ר  לו מסמכים תומצא למי שנמצא בישראל בד
 אים בישראל בדיץ פלילי הזמנה להעיד או להמציא

 מסמכים.

 גב) אדם בישראל שהוצא ננדו צו הבאה על ידי
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 המחיר 20 אגורות נדפס בדפוס הממשלה׳ ירושלים


