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קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק
לתיקון פקודת המשטרה (מס' ( )72הזדהות שוטר בעת פיזור
1
הפגנה) ,התשע"א7122-
הפקולטה למשפטים

חוקים בקצרה הינו כתב העת המקוון של חוקים – כתב עת לענייני חקיקה1
במה זו נועדה לקדם שיח אקדמי ביחס להצעות חוק הנמצאות על שולחן
המחוקק וביחס לחוקים חדשים עוד בטרם הביאו לשינויים בשטח 1התפיסה
הינה שהצפת החיובי והשלילי שבהסדרי החקיקה המוצעים ואלו הקיימים
עשויה להביא לשיפור הסדרי החוק החלים ,ובעיקר הסדרים העתידים לחול1
בקול קורא זה ,אנו מזמינים אתכם לכתוב הערות חקיקה ביחס להצעת חוק
לתיקון פקודת המשטרה (מס' ( )72הזדהות שוטר בעת פיזור הפגנה),
התשע"א ,7122-שלפי דברי ההסבר ,מבקשת לשנות את האיזון הקיים בין
חובת ההזדהות של השוטר לבין הצורך להבטיח את ביצוע סמכותו ואת
שמירת ביטחונו של השוטר או של אדם אחר1
כיוונים אפשריים להתייחסות וביקורת :אפשר לראות בהסדר המוצע ערובה
למימוש חופש הביטוי (כאמור בדברי ההסבר) 1להבדיל ,ניתן לתהות ,בין
היתר – האם לא ייתכן ששוטר בפיזור הפגנה יהיה חשוף לסיכון שיצדיק אי
הזדהות; האם הזדהות השוטר אכן משמשת ערובה למימוש הזכות
הדמוקרטית (הרי גם אם יזדהה – מדובר במצב של "מילה של המפגין מול
מילה של השוטר"); או האם אין חשש שמפגינים ינצלו את ההסדר המוצע
לרעה1
היבטים נוספים להתייחסות הם הסוגיות שועדת הפנים והגנת הסביבה של
הכנסת עתידה לבחון במסגרת הכנת הצעת החוק :האם לכלול בגדר הפגנה
גם משמרות מחאה והתקהלות (ומאיזה סוג התקהלות); וכן ,ליבון סוגיית
היקף חובת ההזדהות לפי סעיף  5א לפקודה ואת הנסיבות שבהן היא אינה
נדרשת1
הערות חקיקה ביחס להצעת החוק ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל:
 1hadar.rd@gmail.comעל הערת החקיקה להיות עד  0,333מילים (ניתן להסתפק
אף במחצית מכך) 1השוקלים/ות לכתוב הערת חקיקה ארוכה יותר מוזמנים
לבצע פנייה מוקדמת 1מאמרים מקיפים בעניין ניתן להגיש לגיליון המודפס
של כתב עת חוקים ,לכתובת הדוא"ל1yaele.law@gmail.com :
פרסום ההערות החקיקה כפוף להערכה מהותית של המערכת ,עריכה טכנית
ושיקולי המערכת1
בברכה,

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

הדר רדאה ,עורכת חוקים בקצרה
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