
 רש־וכדות

 הצעות חוק
 ב׳ באב תשכ״ג 577 23 ביולי 1963

 עם1ד

 חוק התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול)(תיקון מסי 4¿ תשב״!—*196 . 352



 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

 חוק התביעות של קירבנות השואה(הסדר הטיפול)(תיקון מם׳ 4),
 תשכ׳יג-1963

 1. אחרי סעיף 4 לחוק התביעות של קרבנות השואה נהפדר הטיפול)׳ תשי״ז-ד195*
 (להלן - החוק העיקרי), יבוא:

 ״איסור שידול 4א. לא ישדל אדם׳ בעצמו או על ידי אחר׳ כל אדם אחר, למסור לידיו

 למסירת טיפול הוא או לידי אדם שלישי את הטיפול בתביעתו הוא או בתביעתו של אהרן

 אין נפקא מינה. אם בשעת השידול ידוע למשדל ולמשודל מי הוא האדם
 שיטפל בתביעה כאמור או לא.״

 2. בסעיף 8 לחוק העיקרי׳ במקום ״הסעיפים 4׳ 5׳ 6 (א) ו־ד״ יבוא ״האיסורים שבסעיפים
 4׳ 4א׳ 5, 6 (א) ו־7".

 3. בסעיף 15 לחוק העיקרי׳ במקום ״העובר על הוראות הסעיפים 4׳ 5׳ 6 (א) או 6«)״
 יבוא ״העובר על הוראות הסעיפים 4,4א׳ 5׳ 6 (א) או 6 גג)׳/

 4. אחרי סעיף 20ב לחוק העיקרי יבוא:
 ״פקדונותשווייץ 20ג. (א) בסעיף זה -

 ״תביעה לגכיית פקדונות שווייץ״ - כל תביעה בחוץ לארץ שהגשתה
 נתאפשרה על ידי גילוי רכוש׳ כתוצאה מהוראות חוק הקהילה הפד
 ראלית ההלווטית מיום 20 בדצמבר 1962 בדבר הרכוש הנמצא בשווייץ
 והשייך לנתינים זרים או למחוסרי נתינות שנרדפו מטעמי גזע׳ דת או
 השקפה מדינית או כל חדק שיבוא במקומו(להלן — פקדונות שווייץ);
 ״טיפול בתביעה לגביית פקדדנדת שווייך׳ — לרבות כל פעולה שמטרתה
 היא לגלות פקדונות שווייץ או להוכיח כי הזכויות של הבעל המקורי

 של פקדון שווייץ עברו לידי אדם אחר.
 (ב) הוראות הסעיפים 1׳ 3׳ 4׳ 4א׳ 5 עד 9׳ 11 עד 17׳ 20 ו־22 של
 חוק זה יחולו על תביעות לגביית פקדונות שווייץ ועל הטיפול בהן כאילו

 התביעות הן תביעות כמשמעותן בסעיף 1.
 (ג) לא יטפל אדם בישראל בתביעות לגביית פקדונות שדוייץ אלא
 אם הוא עורך דין או תאגיד שאושר לענין זה על ידי שר המשפטים;
 האישור יבול להיות לתקופה ובתנאים שיקבע השר׳ ועל מתן. האישור

 תשולם אגרה שתיקבע בתקנות.
 (ד) לא יאשר שר המשפטים תאגיד לענין הטיפול בתביעות לגביית

 פקדונות שורייץ אלא אם ראה -
 (1) שלממשלה או להסתדרות הציונית העולמית או למוסד
 ממדסדותיהן יש נציג בהנהלת התאגיד, אל שהתאגיד הוא בעל
 רשיון לניהול עסקי כבנק לפי פקודת הבנקאות׳ 1941 ג; וכן

 זוספת העיף 4א

 ־*•קרן מעיף 8

 תיקון סעיף 15

 הוספת סעיפים
 20גו־20ד

 1 ס״ח 223, תשי״ז, עמ׳ 4ד; ם״ח 231׳ תשי״ז׳ עמ׳ 134; ס״ח 308׳ תש׳׳ך׳ עמ׳ 34; ס״ח תש״ך שמ׳
 2 ש״ר 1941׳ תופי 1 מם׳ 1134, עמ׳ 69.
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 (2) שהטיפול בתביעות כאמור על ידי התאגיד יהיה בפיקוח
 של עורך־דין שבשירות התאגיד;

 אולם אין במילוי שני התנאים האלה כדי לחייב את שד המשפטים
 לאשר תאגיד לענין סעיף זה.

 (ה) על אף האמור בסעיף קטן גג) לא יהא תאגיד שאושר לענץ
 סעיף זה רשאי לייצג תובע בישראל, לטעון בשמו ולעשות כל פעולה
 אחרת בשמו לפני בית משפט׳ בית דין, בורר, גוף או אדם בעל סמכות

 שיפוטית או מעין שיפוטית.
 (0 על אף האמור בכל הסכם לא יעלה שכר הטרהה הכולל בעד
 הטיפול בתביעה לגביית פקדונות הן בישראל והן בחוץ־לארץ על השי
 עורים שיקבע שר המשפטים בתקנות; שיעורים אלה יכולים. להיות סכומים
 . קבועים או אחוזים מנשוא התביעה או גם זה וגם זה: מותר לקבוע שיעורים
 לטיפול בדרך כלל או לסוגים מםויימים של תביעות אד של טיפולים,
 ולדרגם לפי; כל מבחן שייראה לשר, ובכל מקום בחוק זה שמדובר בו בסכום
 העולה על הקבוע בסעיף 10׳ יבוא׳ לעבין הטיפול בתביעות לגביית פקדונות

 שווייץ, הסכום העולה על השיעורים כפי שנקבעו על פי סעיף זה.

 שמירת הוראות 20ד. הוראות םעיף 20ג אינן פוגעות בזכות הייצוג לפני בתי דין דתיים.״

ר ב ם ה ־ י ר ב  ד
 בסוף שנת 1982 קיבלה ממשלת שווייץ חוק המחייב בנקים ומוסדות דומים לגלות
 לרשות שהוקמה כאותו חוק את הרכוש שהופקד בידיהם לפני פרוץ מלחמת העולם השניה

 ושיש יסוד להניח שבעליו נספו בשואה. חוק זה יקבל תוקף בחודש ספטמבר 1963.
 הלק לא מבוטל של הציבור הישראלי מעונין ברכוש זה בתורת יורשים של הבעלים
 שנספו, בבר עכשיו מורגשת פעילות של גורמים שונים להבטיח לעצמם את הטיפול בגביית
 הפקז־ונות הללו׳ בדומה לפעילות מסביב לתביעות לפיצויים אישיים מגרמניה. בדי למנוע
 תופעות לואי שליליות׳ כפי שהיו בענין הטיפול בתביעות לפיצויים אישיים מגרמניה,
 מוצע להטיל את רוב ההגבלות שבחוק. התביעות של קרבנות השואה (הסדר הטיפול),
 תשי״ז—1957 - גם על הטיפול בתביעות לגביית פקדונות שווייץ. אולם מוצע לסטות מההסדר
 בשטח ההוא בכל הנוגע למתן הרשאה לטפל בתביעות ולקביעת שכר טרחה מקסימלי.
 עקרונית ישאר הטיפול בתביעות לגביית פקדונותשווייץבידי עורכי דין ישראליים; אולם
 במקרים יוצאים מן הכלל יהא שר המשפטים רשאי להעניק דשות לטיפול גם לגוף ציבורי
 שהממשלה או ההסתדרות הציונית העולמית מיוצגים בהנהלתו׳ או לבנק. קביעת שיעורי
 המקסימום של שכר הטרחה תהא בידי שר המשפטים שיקבע אותם בתקנות. בניגוד למתכונת
 .הקיימת לגבי תביעות לפיצויים אישיים מגרמניה׳ אין צורך ששיעורי מקסימום אלה יהיו
 אחוזים מנשוא התביעה אלא שר המשפטים יהא רשאי לבחור לעצמו את המתכונת הנראית

 לו כצודקת ביותר בנסיבות הענין.
 בהזדמנות זו מוצע גם לתקן פגם בהסדרים לטיפול בתביעות לפיצויים אישיים מגרמניה.
 התברר כי גורמים בלתי אחראים משדלים על ידי הבטחות שונות תובעים של פיצויים למסור
 להם או לצד שלישי את הטיפול בתביעות. לעתים גורם הדבר, נזק רב לתובעים אלה׳ בעיקר
 אם תביעותיהם היו מקודם כבר בטיפולו של אדם אחר. כדי למנוע נזק זה׳ מוצע לאסור כל

 פעולות שידול אלה.
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