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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

חוק ב ד ב ר מניעתו וענישתושלהפשע השמדת עם)תיקון( ,תשכ׳יו1966-
הוספת סעיף 7א

.1

בחוק כדבר מניעתו וענישתושל הפשע השמדת עם ,תש״י A 1950-לאהד סעיף  7יבוא:
אי־התיישבות 7א .אין התיישנות בעבירות לפי חוק זה.״עבירות

דברי

הסבר

החוק המוצע בא לבטל את תחולת דיני ההתיישנות על עבירות השמדת עפ .כדרך
שהדבר נעשה בשנת תשכ״ג לגבי עבירות טל פי החוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם׳
תש״י .21950-ש5י חוקיט אלה דומים בתכנם במידה רבה :הגדרתו של ״פשע בלפי העם
היהודי״ בחוק לעשיית לין בנאצים ובעוזריהם ערוכה לפי הגדרתו של הפשע ״השמדת עם״
בחוק בדבר מניעתו דענישתו של הפשע השמדת עם .הנימוקים המצדיקים שלילת תחולת
דיני ההתיישנות לגבי פשעי הנאצים יפים גם לגבי פשעים אחרים של השמדת עם.
ענין זה נתעורר לא מכבר בועדה על זכויות האדם של האומות המאוחדות .בהחלטתה .
מיום  ,9.4.1965שנתקבלה פה אחד ונתמכה ע״י נציגות ישראל׳ הביעה הועדה את דעתה
באופן חד־משמעי בדבר הצורך למנוע התיישנותן של עבירות מסוג זה .וכך נאמר בהחלטה:
״הועדה על זכויות אדם -
מתוך דאגה עמוקה שלא יימלט אדם האשם בפשעי מלחמה או
בפשעים מ ד האנושות בתקופת הנאצים מכמ־המשפט ,בכל מקום שיהיה
ובכל עת שיתגלה*.
ברשמה לפניה כי אמנם אמצעים מסויימימ ננקטו לאפשר עיקובים
של פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות׳ אך השוני בין אמצעים אלה
מחייב נקיטת צעדים נוספים;
בשקלה כי האומות המאוחדות חייבות לתרום לפתרון הבעיות
שנתעוררו ע״י פשעי מלחמה ופשעים בגד האנושות המהווים הפרות
חמורות של משפט העמים ,וכי הן חייבות׳ במיוחד ,לבדוק דרכים ואמ
צעים אפשריים להציב את העקרון שאין תקופת התיישנות לפשעים מעין
אלה במשפט הבין־לאומי;
מבקשת מן המזכיר הכללי לערוך מחקר הבעיות המתעוררות במשפט
הבין־לאומי ע״י פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות ,וקודם כל מחקר
של הליכים משפטיים להבטיח שכל תקופת התיישנות לא תחול לגבי פשעים
מעין אלה!
מחליטה שדו״ח בנוגע למחקר זה יועמד לדיון הועדה בישיבתה
הרגילה הקרובה כאחד הדברים שהם בעלי זכות קדימה.״
חומרתו של הפשע השמדת עם מצדיקה מניעת התחמקות מדין בכל מקרה׳ ועל כן,
ובהתאם לדעתה של הועדה לזכויות האדם של האו״מ ,מוצע לבטל את ההתיישנות לגביו.
! ס״ח 42׳ ו1ש״י ,עמי .137

* 0״וז  ,57תש״י ,עמי .281
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בחוק הגנת הצומח )תיקון( ,תשכ״ו—הצעות חוק  ,678תשב״ו ,עמי  — 60בסעיף 2יג לחוק
העיקרי׳ בסעיף קטן)א( ,נשתבשה הסיפה המתחילה ב״כנגד״ ויש לקרוא :״כנגד בספים המגיעים מהמדינה
או מבעל הסמבה לבעל המקרקעין או לזכאי לקבל תוצרת חקלאית ,הכל לפי העבין.״
(6
!מחיר  4אגורות .
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