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קול קורא להערות חקיקה ביחס להצעת חוק
המאבק בתכנית הגרעין של איראן ,התשע"ב2102-
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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.

הפקולטה למשפטים

בקול קורא זה ,אנו מזמינים אתכם לכתוב הערות חקיקה ביחס להצעת חוק
המאבק בתכנית הגרעין של איראן ,התשע"ב ,2102-שמבקשת לקבוע הסדרים
בחקיקה שיחזקו את חלקה של ישראל במאבק הבינלאומי בתכנית הגרעין של
איראן .ההצעה כוללת הסדרים לפיהם יהיה ניתן להטיל סנקציות הן על
גורמים המסייעים לאיראן בקידום תכנית הגרעין שלה או בהשגת נשק
להשמדה המונית או אמצעי נשיאה כאמור ,והן על תאגידים המקיימים קשר
עסקי עם איראן ,לטובתה או בשטחה.
כיוונים אפשריים להתייחסות וביקורת:
הצעת החוק מבטאת ניסיון להתמודד עם סוגיית הגרעין האיראני על-ידי
שימוש בכלים משפטיים .מעניין לבחון את ההצעה על רקע הניסיונות של
ישראל במישורים האחרים – בין היתר :המישור הדיפלומטי-פוליטי והמישור
הצבאי; על רקע הצעדים הננקטים בזירה הבינלאומית – על-ידי מדינות
ואירגונים בינלאומיים (האו"ם והאיחוד האירופי ,בעיקר); ואף על רקע
המשפט הבינלאומי – תוך כדי בחינת השתלבות ההסדרים המוצעים עם
החקיקה והפסיקה הבינלאומית ועם האמנות הבינלאומיות הרלוונטיות.
אפשרות אחרת היא בחינה הממוקדת בזכויות חוקתיות (חופש
העיסוק או המישור החוקתי בכללותו) או חוקיות (למשל ,חופש החוזים
וחופש ההתקשרות בפרט) ,והתמודדות עם שאלת זכות הפרט מול האינטרס
הציבורי; במקביל או לחלופין ,ניתן להתמקד בצורך של ישראל להגן על
ביטחון המדינה ואזרחיה ולבחון כיצד משתלבת ההצעה עם המאבק הכללי
בטרור .לאור הסנקציות ומדיניות הענישה בהצעה ,גם התייחסות מהפן
הפלילי יכולה להיות מעניינת.
הערות חקיקה ביחס להצעת החוק ניתן לשלוח לכתובת הדוא"ל:
 .hadar.rd@gmail.comעל הערת החקיקה להיות עד  0,333מילים (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,
הדר רדאה ,עורכת חוקים בקצרה
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