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 מתפרפטת כזה וענעמ חוה טפועמ־ הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת מניעת טרוד, תש״&-1980

 תיקיו סעיף 4 1. בסעיף 4 לפקודת מניעת טייר, תש״ח—1948 1 (להלן — הפקודה), אחרי פסקה (ו)
 יברא:

 ״(ז) או המגלה הזדהות עם ארגון טרוריסטי או אהדה אליו, במקום ציבורי או
 בדרך שבה ההזדהות או האהדה עשויה באופן סביר להיראות או להישמע.במקום.
 ציבורי, והכל — בין בהנפת דגל או הצגת סמל או סיסמה, בין בהשמעת המנון או

 סיסמה, ובין בכל מעשה אחר המגלה בבירור הזדהות או אהדה כאמור.״

 תיקיזםעי!׳? 2. בסעיף 5(ב) לפקודה, המלים ״ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל אף׳ —
 יימחקו.

י ה&גר ר ב  ד

 להבא בעבירות לפי הפקודה, ודינן יהא לכל דבר
 כדין העבירות האחרות.

 החוק המוצע בא גם להרחיב את, האיסורים על
 גילוי בציבור של דברי הזדהות עם ארגיז טרוריסטי

 או אהדה אליו.

 הפקודה המקורית נתקבלה במועצת המדינה הזמנית,
 וניתן להשתמש בסמכויות לפיה במלחמה נגד הטרור
 כיום. אולם נראה שאין עוד מקום להפקיד אח הטיפול
 בעבירות הללו בידי השלטונות הצבאיים, ויש להעבית
 לשלטונות האזרחיים — מינהלייים ושיפוטיים כאחד.
 המשטרה, הפרקליטות ובתי המשפט הרגילים יטפלו

 (ו) המעמיד לרשות מישהו חפץ כדי שחפץ זה
 ישמש לארגון טרוריסטי או לחבר בארגון טרו
 ריסטי בביצוע פעולה מטעם הארגון הטרוריסטי,
 י ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי
 לעונש מאסר עד שלוש שנים אי לקנס עד 1000

 לירות או לשני העונשים גם יחד.״
 יצויין כי מכוח תיקון מס׳ 9 לחוק. העונשין,
 תשל״ז—1977, שנתקבל בשנה זו, הקנס המקסימלי

 הוגדל ל־250,000 לירות.
 לפי הפיםקה המוצעת נקבע כעבירה כל גילוי ברור
 בציבור של הזדהות עם ארגון טרוריסטי או של אהדה

 אליו.

 פעיה 2 סעיף 5 לפקודה ענינו החרמת רכוש, ובו
 מורים סעיפים קטנים (א) ו־(ב) לאמור:

 ״(א) כל רכוש של ארגון טרוריסטי, גם אם נרכש
-לפני פרסום פקודה זו בעתון הרשמי, יוחרם לטו

 בת המדינה בפקודת בית משפט מחוזי.

ג סעיף 4 לפקודה ענינו ״תמיכה בארגון _ 
 . טרוריסטי״ והוא מורה לאמור:

 ״4. אדם —
 (א) המפרסם, בכתב או בעל פה, דברי שבח,
 אהדה או עידוד למעשי אלימות העלולים לג
 רום למותו של אדם או לחבלתו, או לאיומים

 במעשי אלימות כאלה; או
 (ב) המפרסם, בכתב או בעל פה, דברי שבח,
 אהדה או קריאה לעזרה או תמיכה בארגון טרו

 ריסטי; או
 (ג) המחזיק לטובת ארגון טרוריסטי בחומר

 תעמולה; או
 (ד) הנותן כסף או שווה כסף לטובת ארגון

 טרוריסטי; או
 (ה) המעמיד לרשות מישהו מקום כדי שמקום
 זה ישמש לארגון טרוריסטי או לחבריו, בקביעות
 .. או. בהזדמנות מםויימת, מקום של פעולה, פגי

 שה, תעמולה או מחסן; או
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 3. בסעיף 006־ לפקודה, המלים ״ראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל״, ״מושל תיקון פעי!• 6
 צבאי או מפקד צבאי של אתור״ ו״קצץ צבא או״ — יימחקו.

ב) — בטל, והסימון ׳׳(א)״ — יימחק. תיקון סעיף 11 )  בסעיף 11 לפקודה, סעיף קטן

 ביפו> סעיפים
 12 עד 21

 5. סעיפים: 12 עד 21 לפקודה — בטלים.

זזםכר י ' ר ב  ד

 >ג) חברי בית הדין יהיו חברי צבא־הגנה לישראל,
 ונשיאו יהיה אדם המוסמך לעסוק בעריכת דין במדינת
 ישראל, או אדם. אחר יאשר היועץ המשפטי לממשלת־

 ישראל יאשר שהוא בעל השכלה משפטית מספיקה.

 (ד) סדרי הדיון בבית הדין יהיו לפי חוקת השי
 פוט תש׳׳ח, או לפי כל חוק אחר העוסק בסדרי הדיון
 של בית דין צבאי, במידה שסדרי הדיון לא נקבעו

 'בפקודה •זו.״

 0*פד'
 13. פקודת הפרוצדורה הפלילית (מאסר וחיפושים),
 פרק ל״ג, חלה על אדם הנאשם בעבירה לפי פקודה זו

 בשינויים הבאים:
 (א) הסמכות הניתנת באותה . פקודה לשופט

 שלום, ניתנה בזה גם לתובע צבאי;
 (ב) הסמכות הניתנת באותה פקודה לשוטר,

 . ניתנת בזה גם לשוטר צבאי.

 שחתר בערכות
 14. פקודת השחרור בערבות, 1944, חלה על אדם הנא

 שם בעבירה לפי פקודה זו בשינויים הבאים:
 (א) הסמכות לשחרר בערבות לפני המשפט

 י תהיה בידי תובע צבאי;
 (ב) הסמכות לשחרר בערבות במשך המשפט
 ועד לאישור פסק הדין תהיה בידי בית הדין

 הצבאי המטפל במשפט הנדון;
 (ג) אם נדחתה בקשת שחרור על ידי תובע
 צבאי או בית דין צבאי, יוכל הנאשם להביאה
 להכרעה לפני ראש המטה הכללי של צבא־הגנה

 לישראל.

ד פפק הדין  *שו
 15. (א) כל פסק דין מרשיע של בית דין צבאי לפי

 פקודה. זו יובא לפני שר הבטחת אשר יוכל —

 .(1) לאשר את פסק הדין;
 (2) לאשר את ההרשעה ולהמתיק את העונש;
 (3) לבטל את פסק הדין ולזכות את הנאשם;

 (4) לבטל את פסק הדין ולהחזיר את הענין
 לדיון. חדש לבית דין צבאי, באותו הרכב או

 בהרכב אחר.

 (ב) כל רכוש הצפר להחרמה לפי סעיף זה, יעוקל
 לפי החלטה בכתב של ראש המטה הכללי של
 צבא־הגנה לישראל או המפקח הכללי של •משטרת

 ישראל.״

 סעיף 6 לפקודה ענינו. סגירת מקומות סעיף.3
 .פעולה . של ארגון טרוריסטי, ובו מורה

 סעיף קטן(א) לאמור:
 ״(א) ראש המטה הכללי של צבא־הגנה לישראל,
 . המפקח הכללי של משטרת ישראל, מושל צבאי
 או מפקד צבאי של אזור, רשאי להחליט בכתב
 לסגור כל מקום המשמש לארגון טרוריסטי או
 לחבריו, בקביעות או בהזדמנות מסויימת, מקום
 של פעולה, פגישה,. תעמולה או מחסן; משניתנה
 ההחלטה כאמור, רשאי כל קצין צבא או מפקח

 משטרה לבצעה.״

 סעיף 11 לפקודה כותרתו'״פסק דין — םעיף; 4
 ראיה לכאורה״. והוא מורה לאמור:

 ״11. (א) 'אם נקבע בפסק דין סופי כי. חבר
 אנשים מסויים הנו ארגון טרוריסטי, ייחשב פסק
 הדין בכל דיון.משפטי אחר ראיה לכאורה שאותו

 חבר אנשים הנו ארגון טרוריסטי.
 (ב) לפסק דין סופי במובן סעיף זה ייחשב פסק
 דין של בית דין צבאי שניתן ואושר לפי פקודה זו,
 וכן פסק דין של בית משפט אזרחי שאין לערער
 עליו,• הן מפני שאין החוק מרשה ערעור, והן מפני

 . שלא הוגש ערעור תוך־ הזמן הקבוע לכך.״
 לפי החוק המוצע לא יינתנו עוך לפי הפקודה פסקי
 דלן של בתי דין צבאיים, וסופיותם של פסקי דין בבתי
 המשפט אינה ׳טעונה קביעה מיוחדת׳ בפקודה הנדונה.

 לפיכך מוצע לבטל את סעיף קטן (ב).

 סעיפים 12 עד 19 לפקודה מעניקים את סמ םעיף 5
 כויות השיפוט והסמכויות המינהליות הנלוות

 אליהן לבתי דין צבאיים ולשר הבטחון, וזו לשונם:

 ״בית הדין חמופמר, הדמו וסדרי דימו
 12. (א) כל העובר עבירה לפי פקודה זו, יועמד לדין

 ויישפט בפני בית דין צבאי.
 (ב) בית דין צבאי, בדונו על פי פקודה זו, ישב
 בהרכב של שלושה חברים שיתמנו על ידי ראש המטה

 הכללי של צבא־הגנה לישראל.
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ך יבוא ״שר המשפטים״,  6. בסעיף 23 לפקודה, במקום ״שר הבטחו

 7. במקום סעיף 24 לפקודה יבוא:

 ״תחולה 24, פקודה זו לא תחול אלא בתקופה שקיים במדינה מצב של חירום

 בתוקף אכרזה לפי סעיף 9 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש״ח—
 1948 2.״

 תיקון סעיף 23

 החלפת סעיף 24

ר ג פ י ה ד כ  ד

 על עבירות לפי כל חיקוק (ראה סעיף 1 לחוק העונשין,
 תשל״ז—דד19). לפיכך הסעיף מיותר.

 סעיף 21 לפקודה כותרתו ״אחריות פלילית לפי
 חוק אחר״ והוא מורה לאמור:

 ״21. (א) פקודה זו אינה גורעת מאחריותו הפלי
 לית של אדם העובר עבירה על פי חוק אחר.
 (ב) אם הובא אדם בפני בית משפט אזרחי,
 מותר לכלול בכתב האשמה, על אף האמור
 בסעיף 12(א), גם עבירות לפי פקודה זו.
 (ג) אין להעניש אדם פעמיים על אותו
 מעשה או אי מעשה, ואין להעמיד אדם לדין
 בעד אותו מעשה או אי מעשה גס בפני בית

 משפט אזרחי וגם בפני בית דין צבאי.״

 לאור ביטולו של סעיף 12(ד) לפקודה, הוראותיו
 הכלליות של חוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965,
 יחולו מעתה על כל דיון בעבירה לפי הפקודה. לפיכך

 סעיף 21 היה למיותר.

 לפי סעיף 23 לפקודה, ״שר הבטחון ממונה סעיף 6
 על ביצוע פקודה זו, והוא רשאי להתקין
 תקנות בכל ענין הנוגע לביצועה״. מוצע להעביר סמ

 כות זו לשר המשפטים.

 סעיף 24 לפקודה כותרתו ״גמר תוקף פעייף 7
 הפקודה״ והוא מורה לאשר:

 ״24. תקפה של פקודה זו יפקע כשתםורםם
 הכרזה של מועצת המדינה הזמנית, בהתאם
 לסעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטון והמשפט,
 תש״ח—1948, כי הדל מצב החירום להתקיים.״
 הנוסח המוצע הוא כנוסחו של סעיף 2 לחוק הפי

 קוח על מצרכים ושירותים, חשי״ח—1958.

 (ב) שר הבטחון, לפני התו את החלטתו, יקבל
 חוות דעת של אדמ המוכשר לכהן כנשיא של בית דין
 צבאי על פי פקודה זו, אך לא ישב בדין באותו ענין.

 סופיות פפק דין
 16. פסק דין של בית דין צבאי שניתן ואושר על פי
 פקודה זו יהיה סופי ואין לערער עליו בפני כל בית

 משפט או בית דין שד,וא.

 תוצאה לפועל
 17. פסק דין של בית דין צבאי על פי פקודה זו, כמוהו
 כפסק דיך של בית משפט אזרחי בכל הנוגע להוצאתו

 אל הפועל.
 עיון מחדש

 18. שר הבטחון רשאי, בכל עת, לעיין מחדש בכל
 פסק דין מרשיע של בית דין צבאי גם אם אושר על
 ידו, להמתיק את העונש או להחליפו בעונש יותר קל.

 חנינה
 19. הסמכויות של שר הבטחון על פי פקודה זו אינן

 גורעות מזכות החנינה על פי כל חוק אחר.״
 סעיף 20 לפקודה מורה לאמור:

 ״20. הוראות פקודת החוק הפלילי, 1936, בדבר
 עבריינים עיקריים (סעיף 23), עבירות שנעשו
 לשם השגת מטרה משותפת (סעיף 24), אופן ההו
 צאה לפועל (סעיף 25), שותפים לאחר מעשה
 (סעיפים 26, 27}, נסיונות (םעיפיס 29, 30, 31),
 התרשלות למנוע עבירות (סעיף 33) וקשירת קשר
 (סעיף 34), חלות כאילו נכללו בפירוש בפקודה

 זו.״
 הסעיף מחיל על עבירות לפי הפקודה הוראות
 הכלולות בעיקרן כיום בחלק א׳ של חוק העונשין,
 תשל״ז—1977, ואשר תחולתן הורחבה בשנת תשכ״ה

 2 ע״ר תש״ח, ת1ס׳ א׳, עמי 1.
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