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תקנות־שעת־חירום )עבירות בשטחים המוחזקים — שיפוט ועזרה משפטית( ,תשכ״ז—1967

פקודת סדרי השלטון והמשפט,

2741

תש״ח—1948

•תקנות־שעת־חירום בדבר השיפוט בעבירות שבוצעו בשטח המוחזק
על ידי צבא־הגנה לישראל
בתוקף סמכותי לפי סעיף )9א( לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח—• 1948י ,אני
מתקין תקנות־שעת-חירום אלה:
בתקנות אלה—
.1
״אזור״ — אהד מאלה :רמת הגולן ,הגדה המערבית ,רצועת עזה וצפון סיני וכן דרום סיני;
״היום הקובע׳׳ —
באזור רמת הגולן — ב׳ בםיון תשכ״ז) 10ביוני ; (1967
באזור הגדה המערבית — כ׳יז באייר תשכ״ז) 6ביוני ; (1967
באזור רצועת עזה וצפון סיני — כ״ו באייר תשכ״ז) 5ביוני ; (1967
באזור.דרום סיני — כ״ח באייר תשכ״ז) 7ביוני ; (1967
״מפקד״ — מפקד כוחות צבא־הגנה לישראל באזור או בחלק ממנו;
״שוטר צבאי״ — כמשמעותו בסעיף  227לחוק השיפוט הצבאי ,תשט״ו—; 1955
״בית משפט צבאי״ — בית משפט שכונן על ידי מפקד.

•הגדרות

2

1
2

ע״ר תש״ח ,תום׳ א׳ מפ׳  ,2עמ׳.1.
סייח  ,189תשט״ז ,עמי .171

סובץ התקנות  ,2069כ״ו בסיוז תמכ״ז4.7.1987',

2741

סמכות ב י ת
המשפט

) .2א( בית משפט מוסמך לשפוט את מי שנמצא בישראל ועבר באזור לאחר היום
הקובע עבירה שהיתה בת-עונשין אילו נעברה בתחום השיפוט של בתי המשפט בישראל.
)ב( סמכות בית המשפט לפי תקנה זו אינה גורעת מסמכותו של בית משפט צבאי;
אך לא ייענש אדם על ידי בית המשפט על מעשה או מחדל שהורשע או זוכה עליהם בבית
משפט צבאי.

סמכויות של
שוטף

סמכות שהוענקה לשוטר וחובה שהוטלה עליו לפי כל דין יחולו בשינויים המחוייבים
.3
גם לגבי עבירה שתקנה  2חלה עליה וכן לגבי עבירה בת עונשין על פי מנשר או צו שהוצאו
באזור על ידי מפקד.

מסירה ילדי!
באזור

) .4א( קיים יסוד סביר להניח שאדם פלוני עבר באזור עבירה בת-עונשין על פי מנשר
או צו שהוצאו על ידי מפקד כאמור ואותו אדם נמצא בישראל ,רשאי היועץ המשפטי
לממשלה לצוות כי אותו אדם ייעצר על ידי שוטר או שוטר צבאי ויימסר באזור בדרך ולרשות
שיודה עליהם ,על מנת שיועמד שם לדין בבית משפט צבאי על עבירה כאמור.
)ב( היועץ המשפטי לממשלה רשאי לאצול מסמכותו לפי תקנה זו ,כולה או מקצתה,
לפרקליט המדינה.

ביצוע עונשי!

תושב ישראל שנדון על ידי בית משפט צבאי ,דינו ,לענין ביצוע העונש ,כמי שנדון
.5
על ידי בית משפט.

שמירת
סמכויות

.6

תקנות אלה אינן גורעות מסמכויות לפי דין אחר.

יתו!ו5ה

.7

תקנות אלה יחולו על עבירות בין שנעברו אחרי תחילתן ובין שנעברו לפני כן.

•השפ

לתקנות אלה ייקרא ״תקנות-שעת-חירום )עבירות בשטחים המוחזקים — שיפוט
.8
ועזרה משפטית( ,תשכ״ז—1967״.
כ״ה בסיון תשכ״ז) 2ביולי (1967
)חמ (73248

2742
המחיר  6א ג ו ר ו ת

משה דיין
שד הבטחון

קוב׳ז •התלונות  ,2068כ״ו נ ס י ו ! תשכ״ז4.7.1867 ,
הודפס ע״י המדפיס הממשלתי ,ירושלים

