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המפקד הצבאי באזור יהודה והשומרון
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בהתאם להחלטתו של כבוד השופט רס״ן אמיר דהאן אשר הועבר אלינו ביום ,8.1,13
מתכבד המשיב למסור את סיכומיו לעניץ סמכותו העניינית של בית המשפט הנבגד,

העדר סמבות
 .1המשיב יטען ,כי וז* 5ו *דבר הוראות גיטהון{תיקון מס' ( ) 36יהודה והשומרון)(מס'
 ,)1732אשר הוסיף לסימן  nבפרק ג ל*גו בדבר הוראות ביטחון ננוסח משולב? ):יהודה
והשומרון)(מס ,)1651 ,התש״ע 2009-שעניינו תפיסה וחילוט ,את סעיף 61א "ייחוד
הסמכות׳ /בא להבהיר באופן שאלנו משתמע לשני פנים ,כי הסמכות לקיים ביקורת
שיפוטית על הליכי תפיסה והחרמה מכוח תקנות ההגנה (שעת חירום) ti945 ,ועל
החרמה של המפקד הצבאי ,מכוח סמכותו המנהלית ,אלנה נתוגה בידי בתי המשפט
הצבאיים באיו״ש,
 . 2כפי שציין בית המשפט ה^באי בהחלטתו ,הרי שהתיקון חל על טובין שנתפסו,
חולטו או הוחרמו החל מהיום הקובע ,כהגדרתו בצו בדבר פרשנות ;נוסח משולש
(יהודה והשומרון)(מס״  ,}172$התשע״ד ־  ,2013ועל  pהל *ם על עגייגו זה.
 .3מעבר לכך ,המשיב יחוור על טענתו העקרונית (כפי שנטענה ג□ בדיון ביום ) 12.9.13
לפי גם בהתאם להסדר החוקי אשר היה קיים טרם התיקון ,לא הייתה נתונה לבית
המשפט הצבאי כל סמכות לדון בערר על החלטת המפקד הצבאי להחריט רכוש
מכוח תקנות  84ו 120 -לתקנות ההמה (שעת חירום)  , 1945תקנות ההגנה אינן
מקימות סמכות לדון בהחרמה שנעשתה לפיהן .אף תקנה  147א לא מקימה סמכות
השגה על החרמה וכי הסמכות לדון בהשגה כאמור נתון למת המשפט הגבוה לצדק
(וכך גם בישראל ־ ראה ב" ש(נצרת)  3301/02ראיד ברר <%מדינת ישראל אשר קבע,
כי סמכות ההשגה על צו ההחרמה איננה מוענקת לבית המשפט).
בענייו זה ניתן לומר ,כי התיקון רק מחדד ,מבהיר וחוזר על העיקרון האמור.
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למען הסר ספק המשיב ישוב ויזמר ,כי צו ההחרמה הוצא ביום  14.4.13מתוקף סמכותו
של מפקד כוחות צה״ל באיר״ש לפי תקנות  84ו 120-לתקנות ההגנה(שעת חירום),1945 ,
וייתר סמכויותיו על פי כל דין ו תחיקת הביטחון .זאת ,כיוון שקיימות ראיות מנהליות
המצביעות גכירור ,כי הכספים שהוחרמו המם בספים השיי^ס לד*תאחדות שאינה
מומדמי החרמת הכסף בעניינינו נעשתה בסמכות ,תוך הפעלת שיקול דעת ,וכי חייתה
מוצדקת ,סבירה ,מידתית ומבוססת כראוי בהינתן המידע המודיעיני בעניינו של
העוררת.
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