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קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק פרטית לדיון מוקדם
חוק איסור לשון הרע (תיקון – לשון הרע על לוחמי צה"ל),
1
התשע"ג–3102

הפקולטה למשפטים

חוקים בקצרה הינו כתב העת המקוון של חוקים – כתב עת לענייני חקיקה.
במה זו נועדה לקדם שיח אקדמי ביחס להצעות חוק הנמצאות על שולחן
המחוקק וביחס לחוקים חדשים עוד בטרם הביאו לשינויים בשטח .התפיסה
הינה שהצפת החיובי והשלילי שבהסדרי החקיקה המוצעים ואלו הקיימים
עשויה להביא לשיפור הסדרי החוק החלים ,ובעיקר הסדרים העתידים לחול.
בקול קורא זה אנו מזמינים אתכם לכתוב הערות חקיקה ביחס להצעת חוק
פרטית שהוגשה לדיון מוקדם – חוק איסור לשון הרע (תיקון – לשון הרע על
לוחמי צה"ל) ,התשע"ג– .3102הצעת החוק נובעת מתוך תפיסה שלוחמי
צה" ל הם ציבור השונה באופן מהותי מכל ציבור אחר במדינת ישראל.
ההצעה הינה להוסיף לחוק איסור לשון הרע סעיף ,המחריג את לוחמי צה"ל
מכל ציבור אחר ,שלפיו לשון הרע על פעילות מבצעית של לוחמי צה"ל תוכל
להיות עילה לתובענה ייצוגית.
אמנם מדובר בשלב ראשוני בהליך החקיקה ,אך מאחר שההצעה מעוררת
שאלות עקרוניות ששבות ועולות ,בצורה כזו או אחרת ,בתדירות גבוהה,
בחינת ההצעה עשויה להיות מעניינת ורלוונטית אף אם ישונו במהלך הליך
החקיקה .דווקא בוסריות ההצעה צפויה לחדד את השאלות השנויות
במחלוקת ולקדם דיון אקדמי פורה.
כיוונים אפשריים להתייחסות וביקורת :דיון בהצעה יכול להיות מנקודות מבט
רבות .ניתן לדון במגוון שאלות ,לרבות – ביחס לחופש הביטוי ,להגדרת ביטוי
כ"מבזה או משפיל" ,למעמדם של חיילי צה"ל בחברה הישראלית ,לתפקידה
ומהותה של התובענה הייצוגית ,לאינטרסים הביטחוניים של ישראל ,וכן,
לאופן שבו הסדר כזה צפוי להציג את ישראל בפני העולם במישור ההסברתי
ובמישור הפוליטי והאם עולה בקנה אחד עם הדין הבינלאומי.

הערות חקיקה ביחס להצעת החוק ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל:
 .hadar.rd@gmail.comעל הערת החקיקה להיות עד  .,333מילים (ניתן להסתפק
אף במחצית מכך) .השוקלים/ות לכתוב הערת חקיקה ארוכה יותר מוזמנים
לבצע פנייה מוקדמת .מאמרים מקיפים בעניין ניתן להגיש לגיליון המודפס
של כתב עת חוקים ,לכתובת הדוא"ל.yaele.law@gmail.com :
פרסום ההערות החקיקה כפוף להערכה מהותית של המערכת ,עריכה טכנית
ושיקולי המערכת.

בברכה,

הר הצופים
ירושלים 91905
טלפון 02-5882528 :
פקס 02-5823042 :

הדר רדאה ,עורכת חוקים בקצרה
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