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 מתפרסמות בזה הצעווז חוק מטעם חברי כנסת:

 חוק לתיקון פקודת הפרשנות, תשי״ז-1957

היספו! סעיפים 1. בפקודת הפרשנות!, אחרי סעיף 23, יבואו סעיפים אלה: : 

 23א ו־23ב
 ״חובת עובי 23א. נתבקש עובד ציבורי להשתמש בסמכות שניתנה לו על־פי דין׳ לא

 ציבורי 5נסי! , , , 1
 יסרב לבקשה אלא במתן הודעה מנומקת ככתב למבקש.

 חובת עובד 23ב. לא יטיל עובד ציבורי, בתוקף סמכות הנתונה לו על־פי דין, חובת
ת עשיה או חדילה על אדם אלא בהודעה בכתב המתארת את החובה ומועדה י י ו ה י ? י ^ כ  ב
 והמפרטת את הדין על פיו היא מוטלת? והוא כשאין באותו דין הוראה

 אחרת מפורשת או משתמעת.״

• 
ר ב ס י ה ר ב  ד

  באדמיניסטרציה, הן של המדינה והן של הרשויות המקומיות׳ השתרש הנוהג של אי
 מתן נימוקים לאזרח על סירוב להיענות לבקשתו.

 אמכם הממשלה'עצמה ראתה" פגם בנוהג של מתן החלטות סתמיות׳ ללא נימוקים,
 ולכן בחודש מאי 1952 החליטה כי ״כל עובדי המדינה אשר מסמבותפ לפי החוק, אי מתפקידם
- לפי הוראות הממונים עליהם - להחליט החלטות סופיות מטעם משרדם כלפי חוץ, לרבות
 כלפי משרדי ממשלה אחרים, חייבים לרשום בגליון הרישומים של התיק את הנימוקים אשר
 הניעום להחליט כפי שהחליטו״ (ראה דו״ח מבקר המדינה מס׳ 6 לשבה הכספים 1954/55«
 ע׳ 129). אולם מכיון שלא הוטלה על הפקידים החובה למסור את הנימוקים גם לאזרח, לא
 תמיד מילאו הפקידים אחרי ההוראה, ובמבעו אפילו מלרשום את הנימוקים בגליץ הרישומים.

 הימנעות כזו ממתן נימוקים להחלטות אדמיניסטרטיביות גורם לתקלות לשני הצדדים:
 אין לדעת האמ ואיך שקל הפקיד בדעתו לפני מתן ההחלטה, מאידך גיסא אין לשכנע את.
 האזרח בצדקת ההחלטה, אם לא נמסרה לו ההחלטה יחד עם נימוקים הגיוניים ומשכנעים

 מצד האדמיניסטרציה.

 הדבר הודגש ביתר שאת בפסק דין מאלף של השופט בדנזון בבית המשפט העליון
 בשבתו בבית דין גבוה לצדק (בג״ץ 143/56) מיום 28.2.57 בו עומד השופט על ״ענין בעל
 חשיבות ציבורית״ כשמשרד ממשלתי ענה בשלילה ביום 5,6.1956 לבקשה שהוגשה ביום
 16.1.1956 ו״תשובת המשיב בדבר דהיית הבקשה אינה מכילה כל נימוקים״. וגם ״שום נימוק
 לא ברשם בתיק המשיב וגם לא ניתן למבקש״. ״התנהגות כזאת״, אומר השופט ברנזון
 בפםק־דינו׳ ״היא לא רק פסולה מבחינה אדמיניסטרטיבית׳ בהיותה מנוגדת להוראה
 מפורשת של הממשלה׳ אלא שהיא גם פסולה מבחינה חוקית. עקודת התעבורה אינה מחייבת
 את המשיב לנמק את החלטותיו, אך גם אינה פוטרת אותו מחובה זו. במקרה כזה סבורים
 אנו, כי מן הדין הוא שהמשיב יתן נימוקים לכל החלטה התלויה בשיקול דעת׳ שיש בה

 כדי לפגוע באזרח״.

 כדי להסיר כל ספק מובאת לפני הכנסת הצעת חוק זו.

 . חבר הכנסת יוסף שופמן

 1 דיני ישרא?, נוםח תדש 1, תשיי׳ה עמ׳ 1.
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 חוק התביעות של קרבנות השואה(הסדר הטיפול)(תיקון), תשי״ז - 1957

 1. בסעיף 4 לחוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול)׳ תשי״ז~1957 (להלן - חיקו! סעיף4
 :׳•-- -י החוק העיקרי) — .

 0) במקום המלים ״שלא בדרך העתונות״ שברישה של הסעיף יבואו המלים
 ״הן בעתונות והן בדרך אחרת׳*{

 (2) האמור באותו סעיף יסומן כסעיף קטן(א) לסעיף 4 ואחריו יבוא סעיף
 קטן זה:

 ״>ב) על אף האמור בסעיף קטן>א< — רשאי שר המשפטים להתיר לחכד
י אדם׳ נ ב ר ב ח ו ת ו די א י עותעל־ לבתבי פו ות לטי נ  בני אדם פרסומתבעתו
 . למשך תקופה ובתנאים שיידאר לו׳ אם הוא הבור שאותו חבר בני אדם

 אינו מתנהל. לשם השגת רווחים והפרסום הוא לטובת הכלל״. :׳•

- 4 בסעיף 10 לחוק העיקרי -
ת התובע״ יבואו פסקאכו ̂׳ אחרי המלים״שנ  :." # ״ (1) בסעיף קמן>ב)׳ בפסקה (1)
בשלא נפסק:סכים לזכותו״ :  המלים ״או שנקבע בהסכם עם הנתבע כמגיע לתובע
 ואחרי המלים ״או משוויו של הנכם שפסקו־ על החזרתו״ יבואו המלים ״או

 שנתחייב הנתבע בהסכם להחזירו כשלא פסקו על החזרתו של הנכס״:
 5ל ״ ••-.(2) בסעיף קטן(ב), בפסקה(2)׳ בסוף יבואי המלים ״או ההסכם״,;

- - : (3) בסעיף קטן00׳ אחרי המלים ״סוגים מסוימים של.תביעות״ יבואו המלים ; ^ 
• ״או של טיפולים״. • ־ • ; ^ ^ : ^ 

^ ׳העיקרי."־•־.. י י וןחי?>0ו«• ' ל ש ר ת י ק י ז  3. תודלמו־של סעיף 2 ודא פיוט מ

ר . ב ס י ה ר ב  ד

 ; 1. חוק התביעות של קרבבות השואה (הסדר ׳הטיפול)׳ תשי״ז-1957׳ התיר, בניגוד
: ל . למה שהוצע לה בזמנו על ידי הממשלה, .פרסום בעתונות בקשר לטיפול בתביעות ש : -

ת הרדיפה. המגמה של תיקון זה היתה לאפשר מתן הודעות בדבר זכויות התובעים י מ ד  ק
 >-־ ובדבר קבלת קהל מטעם מוסדות ציבוריים שאינם עובדים לשם קבלת ריוחים. אילם בהוראה
 הנדונה ניתן היתר כללי לפרסומת בלתי מרוסנת׳ ונוסף לכך היא מפלה לרעה עורכי־דץ
 ^ שההיתר האמור אינו חל עליהם׳ מכוח סעיף 8 של החוק. החוק המוצע בא לצמצם את הפר

 סומת הזאת וכן להתנותה׳ בתנאים מצומצמים ביותר׳ בהיתר משר המשפטים.
 2. היסוד של שכד הטרחה המכסימלי שבקבע'בחוק לטיפול בתביעות הוא הסכום - י \

 שנפסק לזכות התובע. נתעורר ספק׳ באיזו מידה הוראה זו חלה כשתביעה נגמרת בדרך
 של פשרה. החוק המוצע בא להסיר ספק זה ולהשרות את הסכום שהושג בפשרה לסכום

 שנפסק לזכות התובע. .. #

ר לשר המשפטים לסייג את שכר הטרחה המכסימלי לפי סוגי תביעות.  • 3. החוקמתי
 נתגלה הצורך לסייג את שכר הטרוןה המכסימלי בשים לב לכך שהטיפול נמצא בידי אדם
 אחד בלבד ולא ניתן יפוי־כוח למטפל בחוץ־לארץ. החוק המוצע מאפשר סיוג גם לפי

 י מבחנים אלה.

 . חבר הכנסה ד. בר־רג־האי

 מיו• 10

 הצעות חוק 316, ט׳ בתמוז חשי״ז; 8.7.1957 9.)



 המדד 60 פרוטה הודפס ע״י המדפיס הממשלתי


