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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה.•

 הצעת חוק כליאתם של אנשי כוחות אויב שאינם זכאים למעמד של
 שבויי מלחמה, התש״ם-2000

 1. חוק זה בא לעגן במשפט הישראלי את כליאתם של אנשי כוחות אויב שאינם זכאים

 למעמד של שבויי מלחמה, בדרך העולה בקנה אחד עם הוראות המשפט הביךלאומי

 ההומניטרי, ובפרט אמנות ג׳נבה מיום 12 באוגוסט 1949.

 2. בחוק זה -

 ״הרמטכ״ל״ - ראש המטה הכללי של צבא ההגנה לישראל;

 ״איש כוח אויב שאינו שבוי מלחמה״ - אדם הנמנה עם כוח אויב או אדם הנוטל חלק

 בפעולות איבה של כוח כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, שלא מתקיימים לגביו

3 לתוספת לאמנת האג הרביעית משנת 1907 בקשר ־  התנאים הקבועים בסעיפים ו, 2 ו

 לרעיה ולמנהגיה של המלחמה ביבשה או סעיף 4 לאמנת ג׳נבה השלישית מיום 12

 באוגוסט 1949 ביחס לטיפול בשבויי מלחמה*, ואינו זכאי על כן למעמד של שבוי

 מלחמה•,

 ״כוח אויב״ - כוח העוסק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל;

 ״כלוא״ - מי שכלוא מכוח צו שהוציא הרמטכ״ל לפי הוראות חוק זה•,

 ״נשיא בית משפט מחוזי״ - לרבות סגן נשיא של בית משפט מחוזי, שנשיא בית משפט מחוזי
 קבע לענין חוק זה.

 3. (א) היה לרמטכ״ל יסוד להניח כי אדם המוחזק בידי רשויות המדינה הוא איש כוח
 אויב שאינו שבוי מלחמה, רשאי הוא להוציא צו בחתימת ירו, המורה על כליאתו במקום

 שיקבע.

 מטרה

 הגדרות

 כליאת איש
 כוח אויב

 שאינו שבוי
 מלחמה

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע בא לעגן את הסמכות, העולה בקנה
 אחד עם הוראות המשפט הבין־לאומי ההומניטרי,
 לכלוא איש כוח אויב שאינו שבוי מלחמה, עד לתום•

 פעולות האיבה בין מדינת ישראל לבין אותו כוח.

 כמו כן בא החוק המוצע להבטיח, בין השאר, כי
 כליאתו של איש כוח אויב כאמור תעמוד לביקורת
 שיפוטית ותיבחן בעיון תקופתי, וכי הכלוא יזכה לתנאי

 כליאה הולמים, שלא יפגעו בכבודו ובבריאותו.

 סעיף 3 מוצע להסמיך את הרמטכ״ל להוציא צו
 המורה על כליאתו של איש כוח אויב
 שאינו שבוי מלחמה, עד לסיום פעולות האיבה בין הכוח
 שעמו הוא נמנה או הכוח שבפעולות האיבה שלו הוא
 נטל חלק לבין מדינת ישראל. על פי סעיף זה רשאי
 הרמטכ״ל לקבוע מועד מוקדם יותר לשחרור, למשל
 במקרה של חילופי לוחמים עם האויב, או מטעמים

 הומניטריים.

 מבוא

 בית המשפט העליון, בדנ״פ 7048/97 פלונים נ׳ שר
 הביטחון [טרם פורסם], קבע ברוב דעות, כי לא ניתן
 להחזיק אדם במעצר מכוח חוק סמכויות שעת חירום
 (מעצרים), התשל״ט-1979 (להלן - חוק המעצרים), מקום
 שהטעם היחיד למעצר הוא לצורכי שחרור שבויים

 ונעדרים.

 עם זאת, שופטי בית המשפט העליון ציינו, כי פסק
 דינם מתייחס לעילת מעצר מכוח חוק המעצרים, ואין
 הם מתייחסים במסגרתו לאפשרות לעצור אדם מכוח
 מקור משפטי אחר, לרבות מכוח עילה שמקורה במשפט
 הביךלאומי ההומניטרי. בבג״צ 2967/00 בתיה ארד נ׳
 כנסת ישראל [טרם פורסם] התייחס נשיא בית המשפט
 העליון ליוזמה לפתוח בהליך חקיקה, שיאפשר את
 כליאתם של אנשי כוח אויב שאינם שבויי מלחמה, וציין
 כי אין הוא רואה בחקיקה מעין זו כל עקיפה של פסק

 הדין בדנ״פ 7048/97.

 כתבי אמנה, כרך 1, עמ׳ 453.
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 (ב) תוקף צו שניתן לפי הוראות סעיף קטן(א) יהיה עד למועד שבו יודיע שר

 הביטחון, בתעודה חתומה בידו, בי תמו פעולות האיבה בין מדינת ישראל לבין כוח האויב

 שעמו נמנה הכלוא או שהבלוא נטל חלק בפעולותיו, או עד למועד מוקדם יותר שיורה

 הרמטכ״ל.

 (ג) צו לפי סעיף זה יכול שיינתן שלא במעמד האדם המוחזק בידי רשויות

 המדינה.

 (ד) צו לפי סעיף זה יובא לידיעת• הכלוא במועד מוקדם ככל תאפשר, ותינתן לו

 הזדמנות לטעון את טענותיו בענין הצו בפני קצין בדרגת סגן אלוף שימנה הרמטב״ל לענין

 זהי, טענות הכלוא יירשמו בידי הקצין ויובאו בפני הרמטכ״ל.
 יו

 4. (א) בתוך עשרים ואחד ימים מיום מתן צו כאמור בסעיף 3(א) יובא הכלוא לפני ביקורת שיפוטית

 נשיא בית משפט מחוזי, אשר יכריע האם הכלוא הוא איש כוח אויב שאינו שבוי

 מלחמה.

 (ב) החלטת נשיא בית משפט מחוזי לפי הוראת סעיף קטן(א) ניתנת לערעור בתוך

 שלושים ימים לפני בית המשפט העליון, שירון בערעור בדן יחיד.

 (ג) בהליכים לפי חוק זה מותר לם/זות מדיני הראיות, מטעמים שיירשמו׳, בית

 המשפט רשאי לקבל ראיה, אף שלא בנוכחות הכלוא או בא כוחו או בלי לגלותה להם, אם,

 אחרי שעיין בראיה או שמע טענות, אף שלא בנוכחות הכלוא ובא כוחו, שוכנע שגילוי

 /הראיה לכלוא או לבא כוחו עלול לפגוע בביטחון המדינה או בביטחון הציבור; הוראה זו

 אינה גורעת מכל זכות שלא למסור ראיה לפי פרק ג׳ לפקודת הראיות [נוסח חדש],

.  התשל״א-971 ו י

 (ד) הדיון בהליכים לפי חוק זה יתקיים בדלתיים סגורות אלא אם כן קבע בית

 המשפט הוראה אחרת לענין זה.

 5. (א) הכלוא רשאי להיפגש עם עורך דין במועד המוקדם האפשרי שבו ניתן לקיים זכות הכלוא
 ז ! י _! להיפגש עם

ן י ך ד ר ן  את הפגישה בלי לפגוע בצורכי ביטחון המדינה או בצרכים מבצעיים של צבא הגנה ע

 לישראל, אך לא יאוחר משבעה ימים בטרם הבאתו לפני נשיא בית משפט מחוזי, בהתאם

 להוראות סעיף 4(א). /

ר ב ס י ה ר ב  ד

 מוצע כי בתוך עשרים ואחד ימים מהיום שבו הורה
 הרמטכ״ל על כליאתו, יובא הכלוא לפני נשיא בית
 משפט מחוזי או סגן נשיא בית משפט מחוזי. הוראה זו
 עולה בקנה אחד עם סעיף 5 לאמנת ג׳נבה השלישית
 משנת 1949, הקובע כי במקרה של ספק בדבר זכאותו של
 אדם שנתפס למעמד של שבוי מלחמה, יקבע טריבונל
 את מעמדו. על החלטת שופט בית המשפט המחוזי ניתן
 לערער בתוך שלושים ימים לפני בית המשפט,העליון.

 מכיוון שבמסגרת ההליכים השיפוטיים בענינו של
 איש כוח אויב שאינו שבוי מלחמה עלול להתגלות מידע
 ביטחוני רגיש, מוצע כי הדיון בהליכים אלה יתקיים,
 ככלל, בדלתיים סגורות. כמו כן ניתן יהיה לסטות

 בהליכים אלה מדיני הראיות.

 סעיף 5 מוצע לקבוע, כי פגישתו של כלוא עם
 עורך דין תיערך במועד המוקדם האפשרי

 סעיף זה מבטא את הרעיון, המעוגן במשפט
 הבין־לאומי ההומניטרי, ולפיו ניתן להחזיק באנשי כוח
 האויב כל עוד נמשכות פעולות האיבה, כדי שהללו לא
 יחזרו למעגל הלחימה. היגיון זה חל הן ביחס ללוחמים
 חוקיים, הזכאים למעמד של שבויי מלחמה, והן, מקל
 וחומר, ביחס לאנשי כוח האויב שאינם זכאים למעמד

 של שבויי מלחמה.

 יצוין, כי את הצו, המורה על כליאתו של איש כוח
 האויב שאינו שבוי מלחמה, יש להביא ,לידיעת אותו
 אדם במועד מוקדם ככל האפשר, ויש לתת לו הזדמנות

 לטעון את טענותיו בענין הצו.

 סעיף 4 מוצע לאפשר ביקורת שיפוטית, המיועדת
 להכריע האם האדם שמוחזק בידי רשויות
 המדינה ושהוצא צו לכליאתו הוא איש כוח אויב שאינו

 זכאי למעמד של שבוי מלחמה.
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 (ב) שר המשפטים רשאי, בצו, להגביל את זכות הייצוג: בהליכים לפי חוק זה למי

 שאושר באישור בלתי מסויג לשמש סניגור בבתי הדין הצבאיים לפי הוראת סעיף 318(ג)

 לחוק השיפוט הצבאי, התשט״ו-1955*.

 6. (א) אחת לשישה חודשים מיום הוצאת צו לפי סעיף 2(א), יובא ענינו של הכלוא

 לפני הרמטכ״ל, כדי שיבחן האם קיימים טעמים מיוחדים, לרבות טעמים הומניטריים,

 המצדיקים את שחרורו של הכלוא.

 (ב) על החלטת הרמטכ״ל לפי סעיף קטן(א), רשאי הכלוא לעתור לבית משפט מחוזי;

 העתירה תידון לפני נשיא בית המשפט המחוזי והוראות סעיפים 4(ב) עד(ד) יחולו על הדיון

 בה.

 7. (א) שר הביטחון ימנה ועדה שתפקידה לייעץ לרמטכ״ל בהפעלת סמכותו לפי

 הוראות סעיף 6.

 (ב) הועדה תמנה שלושה חברים

 ( ו) שופט בדימוס, והוא יהיה היושב ראשי,

 (2) קצין בצבא הגנה לישראל, בדרגת תת אלוף לפחות, הנמנה עם כוחות

 המילואים;

 (3) רופא.

 הועדה המייעצת תקבע את סדרי עבודתה.

 כלוא יוחזק בתנאים הולמים, שלא יהיה בהם כדי לפגוע בבריאותו ובכבודו.

 תנאי הכליאה של כלוא ייקבעו על ידי שר הביטחון בתקנות.

 ניתן לנקוט נגד איש כוח אויב שאינו שבוי מלחמה הליך פלילי על פי כל

 עיון תקופתי

 ועדה מייעצת

 (ג)

 (א)

 (ב)

 9. (א)
 דין.

 תנאי כליאה

 הליכים פליליים

ר ב ס י ה ר ב  ד

 שופט בדימום. כן יהיו חברים בועדה קצין צה״ל
 במילואים, בדרגת תת אלוף לפחות, ורופא, אשר יוכל
 לחוות את דעתו בדבר ההצדקה לשחרור הכלוא

 מטעמים רפואיים מיוחדים.

 סעיף 8 בהתאם להוראות המשפט הבין־לאומי
 , ההומניטרי, אנשי כוחות אויב שאינם
 שבויי מלחמה אינם זכאים למלוא הזכויות המוענקות
 לשבויי מלחמה; עם זאת, סעיף זה נועד להבטיח כי
 אנשים אלו יוחזקו בתנאי כליאה הולמים, שלא יהיה

 בהם כדי לפגוע בבריאותם ובכבודם.

 תנאי הכליאה יפורטו בתקנות שיקבע שר
 הביטחון.

 סעיף 9 אחד ההבדלים העיקריים שבין לוחמים
 הזכאים למעמד של שבויי מלחמה לבין
 אנשי כוח אויב שאינם זכאים למעמד זה, הוא שבעוד
 הראשונים חסינים מהעמדה לדין בשל פעולותיהם
 המלחמתיות (כל עוד הללו אינן נוגדות את דיני
 המלחמה), הרי שניתן להעמיד אנשי כוח אויב שאינם

 שבויי מלחמה לדין פלילי.

 שבו ניתן לקיימה בלי לפגוע בצורכי ביטחון המדינה או
 בצרכים מבצעיים של צה״ל, ובכל מקרה לא יאוחר

 משבעה ימים בטרם קיום הדיון השיפוטי בענינו.

 סעיף 6 סעיף זה מיועד להבטיח שענינו של איש
 כוח אויב שאינו שבוי מלחמה, הכלוא
 מכוח חוק זה, יובא אחת לשישה חודשים לעיונו של
 הרמטכ״ל. במסגרת זאת יוכל הרמטכ״ל לשקול, האם
 קיימים טעמים מיוחדים, לרבות טעמים הומניטריים,
 המצדיקים את שחרורו של הכלוא עוד בטרם הסתיימו
 פעולות האיבה בין מדינת ישראל לבין הכוח שעמו הוא

 נמנה או שבפעולות האיבה שלו הוא נטל חלק.

 מוצע כי על החלטת הרמטכ׳׳ל יהיה רשאי הכלוא
 לעתור לבית המשפט המחוזי.

 סעיף 7 מכוח סעיף זה מוקמת ועדה מייעצת, אשר
 תפקידה לייעץ לרמטכ׳׳ל בהפעלת סמכותו
 לעיון תקופתי. מוצע ששר הביטחון הוא שימנה את
 'שלושת חברי הועדה המייעצת. בראש הועדה יעמוד

 ס״ח התשט״ו, עמ׳ 171.
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 קביעה בענין
 פעולות איבה

 םייג לתחולה

 אצילת סמכויות

 הוראות מעבר

 ביצוע ותקנות

 (ב) הרמטב״ל רשאי להורות בצו על כליאתו של אדם המוחזק בידי רשויות המדינה

ל יין. י כ ל פ ו פלילי ע לי ו ה ד ג ט נ ק נ ם נ ם א ׳ ג יף 5 ע ם

 לפי הוראת 

 (ג) לא ישוחרר איש כוח אויב שאינו שבוי מלחמה לפי הוראות סעיף 3(ב) אם הוא

 עצור או מרצה עונש מאסר שהוטל עליו על פי דין אחר.

 10. קביעתו של שר הביטחון, בתעודה החתומה על ידו, כי כוח מסוים הוא כוח אויב או

 כי תמו או טרם תמו פעולות האיבה בין מדינת ישראל לבין כוח האויב, תשמש ראיה מכרעת

 לענין זה.

 1'1. הוראות חוק זה לא יחולו על אדם שהוא תושב ישראל, תושב האזור או תושב שטחי

 המועצה הפלסטינית, אלא אם כן נטל חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל מחוץ לשטח

 מדינת ישראל, האזור ושטחי המועצה הפלסטינית; לענין סעיף זה, ״אזור״ ו״שטחי המועצה

 הפלסטינית״ - כהגדרתם בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון

.  וחבל עזה - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ׳׳ח-967ו5

 12. הרמטכ״ל רשאי לאצול מסמכויותיו על פי חוק זה לקצין בדרגת אלוף שיקבע.

 ,13. (א) הוראות חוק זה יחולו גם על איש כוח אויב שאינו שבוי מלחמה, המוחזק בידי

 רשויות המדינה ביום תחילתו.

 (ב) כל עוד לא הותקנו תקנות לפי סעיף 8(ב), יחולו על תנאי כליאתו של כלוא

 תקנות סמכויות שעת חירום (מעצרים)(תנאי החזקה במעצר מנהלי), התשמ״א- 41981.

 14. (א) שר הביטחון ממונה על ביצועו של חוק זה.

 (ב) שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בדבר סדרי הדין בהליכים לפי חוק זה.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 עם זאת, הסייג לא יחול על אדם, אשר נטל חלק
 בפעולות איבה נגד מדינת ישראל מחוץ לשטח המדינה,
 האזור ושטחי המועצה הפלסטינית. כך למשל, הסייג לא
 יחול על מי שביצע פעולת איבה כנגד מדינת ישראל
 משטח מדינה זרה, לרבות מצב שבו תוך כדי ביצוע

 פעולת האיבה חדר. אותו אדם לשטח המדינה.

 סעיף 13 מכיוון שישראל מחזיקה, נכון להיום, אנשי
 כוח אויב שאינם שבויי מלחמה, שנתפסו
 על ידה לפני תחילת תוקפו של החוק, מוצע לקבוע כי

 הוראות החוק יחולו גם ביחס אליהם.

 כמו כן, מוצע לקבוע, כי,כל עוד לא הותקנו תקנות
 בענין תנאי כליאתם של מי שנכלאו מכוח החוק, יחולו
 על תנאי כליאתם ההוראות הקבועות בתקנות סמכויות
 שעת חירום (מעצרים) (תנאי החזקה במעצר מנהלי),

 התשמ״א- 1981.

 יובהר כי אף אם הועמד איש כוח אויב שאינו שבוי
 מלחמה לדין, בין אם הורשע ובין אם זוכה, ניתן יהיה

 להחזיקו מכוח חוק זה עד לסיום פעולות האיבה.

 במקרה שאיש כוח אויב שאינו שבוי מלחמה נשפט
 בהליך פלילי והוטל עליו עונש מאסר, ניתן לכולאו מכוח

 חוק זה לארור סיום תקופת המאסר.

 אם הסתיימו פעולות האיבה לפני סיום תקופת
 המאסר, ניתן יהיה להמשיך ולהחזיקו במאסר ער לתום

 ריצוי עונשו.

 סעיף 10 קביעתו של שר הביטחון בדבר היותו של
 כוח מסוים כוח אויב, וכן קביעתו כי
 הסתיימו או טרם הסתיימו פעולות האיבה בין מדינת

 ישראל לבין הכוח, תשמשנה ראיה מכרעת לענין זה.

 סעיף 11 מוצע לסייג את תחולת החוק, כך
 שהוראותיו לא יחולו על תושבי ישראל,

 תושבי האזור ותושבי שטחי המועצה הפלסטינית.

 ג ס״ח התשכ״ח, עמי 20.

 4 ק״ת התשמ״א, עמ׳ 948.
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