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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק הספנות (כלי שיט)(וזיקין), התשב״ח-998ו

, אחרי סעיף 26 יבוא: י ו 9 6 0 - ־ ץ ש ת  הוספת סעיף 26א 1. בחוק הספנות (כלי שיט), ה

-התקשרות למכירת 26א. לא יתקשר אדם בעסקה למכירת כלי שיט ישראלי למי שאינו אזרח

" ־ ״ ישראלי או לתאגיד שאינו תאגיד ישראלי, אלא אם כן הודיע, 4ו ימים  מקדים מיוחדים י 5.̂,
ל כוונתו באמור לרשם כלי השיט: לענין סעיף זה, ״כלי שיט־ -  מראש, ע

ל 24  כלי שיט אשר תפוסתו עולה על 00 ו טון או שאורכו המרבי עולה ע

 מטר.״

ל - בטלה. 9 4 8 - ט ־ ש ת  ביטול פקודת 2. פקודת האניות (הגבלת העברתן ומשכונן), ה
 האניות (הגגלת

 העברתן ומשבוק)

ר ב ס י ה ד ב  ד

 למכירת אניה הרשומה במרשם הישראלי, למי שאינו
 ישראלי תימסר הודעה על כוונה כאמור לרשם כלי

 השיט, ארבעה־עשר ימים מראש.

 מסירת הודעה כאמור לרשם כלי השיט. בטרם
 תימסר האניה ותימחק מהמרשם הישראלי תאפשר לשר
 התחבורה לשקול אם מבירת בלי שיט כאמור ונריעתו
 מהצי הישראלי מהווה סיכון לקיום הצי המינימלי
 הנדרש לצורכי שעת חירום של מדינת ישראל, ובמקרה
 בזה תוכל הממשלה לשקול אם לשמור את כלי השיט
 במרשם במימון המדינה או בבל אמצעי אחר

 שיתאפשר.

 נוסח פקודת האניות (הגבלות העברתן ומשכונן/
 התש״ט-948ו, שמוצע לבטלה, מובא בנספח לדברי

 ההסבר.

 סעיף ו פקודת האניות (הגבלת העברתן ומשבונן),
 התש״ט-1948(להלן - הפקודה), קובעת כי
 לא תיעשה באניה הרשומה במדינת ישראל כל פעולה
 של מכירה, העברה לבעלים אחרים, יצירת משכון או
 שעבוד העברה מדגל ישראל לדגל אחר וביטול רישומה

 של האניה, אלא בהיתר בכתב מאת שר התחבורה.

 לאור הוראות חוק-יםוד: חופש העיסוק, וחוק־יסוד:
 כבוד האדם וחירותו, ולנוכח ההבנה ולפיה לא קיים
 מקרה שבו יובל שר התחבורה להתערב או למנוע מכירת

 כלי שיט, מוצע לבטל את הפקודה.

 יחד עס הביטול האמור, מוצע בי בחוק הספנות
 (כלי שיט), התש״ך-ס96ו, תיווסף הוראה ולפיה, בטרם
 יתקשר אזרח ישראלי או תאגיד ישראלי, בעסקה

 סייח התש״ך, עמי 70.
 ע״ר 33, תוס׳ אי, התש־ט עמ׳ 49.
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 בספח לדברי ההסבר

 פקודת האניות (הגבלת העברתן ומשכונן), התש״ט-11948 ^

 מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור:

 1. אניה רשומה במדינת ישראל, או כל חלק באניה כזו, לא תיעשה בה םעדלדד. הצעדכוד.

'ייי 7 ב מאת שר התחבורה. 1 ת כ ל פי היתר ב  כל פעולה מן הפעולות הבאות, אלא ע

 ואלה הפעולות:

 (א) מכירה או העברה לבעלים אחרים;

 (ב) יצירת משכו[־ או שעבוד, או העברתם;

 נג) העברה מדגל ישראל לדגל אחר;

 (ד) ביטול רישומה של האניה.

 2. פעולה שתיעשה בניגוד להוראות סעיף 1 תהיה בלתי חוקית וחסרת סעזלד חסרד.

יייי  תוקף. ת

 3. (א] כל אדם העובר, בעצמו או על ידי שליחו, על הוראה מהוראות זךנשימ

 פקודה זו, ייאשם בעבירה, ובצאתו חייב בדין, יהא צפוי למאסר עד ששה

 חדשים או לקנס עד אלף לירות או לשני העכשיס כאחד.

 (ב) אם העבירה נעשתה על ידי גוף מאוגד, ייאשם בה כל אדם

 שהיה בשעת עשיית העבירה מנהל או פקיד אחראי של אותו גוף, אם לא

 יוכיח שהעבירה נעשתה בלי ידיעתו או שהוא נקט בכל האמצעים

 המתאימים למניעתה.

 (ג) סעיף זה חל גם על עבירות הנעשות בחוץ לארץ.

 4. שר התחבורה ממונה על ביצוע פקודה זו, והוא רשאי להתקין ב־עדע ותקנות

ל פיה, לרבות קביעת דמי בקשה  תקנות בכל העמנים הנוגעים למתן היתר ע

 ודמי היתר.

401 
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 * צולמ מתוך דינים, קובץ החיקוקיס הישראלי, באדיבות הרנאת הלבות בע־מ.
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 פקודת האניות (הגבלת העברתן ומשכינן), התש״ט-1948

 העביד. סמכויות 5. שר התחבורה רשאי להעביר את סמכויותיו לפי פקודה זו לכל אדם

 אחר.

 פקיעת תרקן? 6. הוראות חוק האניות והאוירוכים (הגבלת ההעברה), 1939 - יפקע

 תקפן.

,  תיל״? מקידה 7. תקפה של פקודה זו יפקע ביום שתפורסם הכרזה של הכנסת1

 בהתאם לסעיף 9(ד) לפקודת סדרי השלטוך והמשפט, התש״ח-948ג, כי חדל

 מצב החרום להתקיים.

 ה׳ג־= 8. פקודה זו תיקרא בשם ״פקודת האניות (הגבלת העברת!״ ומשמע),

 התש״ט-1948״.

 ט״ז בחשוך התש״ט (18 בנובמבר 1948)

ז מ ד ר ו ט ד י ל ב נ ז ו ס ר כ י ל ן פ ו י ר ו ג ־ ן ד ב ו  ד

 ראש הממשלה שר המשפטים שר התחבורה

 1. במקור: "מועצה הבד־נה הזמנית״.
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