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פת פסקי־חוץ, תשי״ח~1958 *  חוק אכי
 I, בחוק זה —

/ לרבות פסק  ״פסק-זןףף - פסק דין שניתן מל,ידי בית משפט במדינה זרה בעניין אזרח׳
יים או נזקים לצד שנפגע, אף כשלא ניתן במנץ אזרחי־ ן לתשלום פיצו  די

 :2, לא ייאכף בישראל פםק־־חוץ אלא לפי׳ חוק זה־

 3. בית משפט בישראל רשאי להכריז נוםק״חוץ כפסק אכיף אמ מצא שנתקיימו בו תנאים
 אלה:

ניה בתי המשפט שלה היו מוסמכים לתתו!  (1) הפסק ניתן במדינה שלפי די
 (2) הפסק אינו ניתן עוד לערעור;

 (3) תכנו של השסק אינו סותר דיני מדיינת ישראל או תקנת הציבור בישראל;
 (4) הפסק.הוא בר־׳ביצוע במדינה בה הוא ניתן.

 4, (א) פסק״חוץ לא יוכרז אכיף אט ניתן במדינה שלפי דיניה אין אוכפים פסקים
 של בתי המשפט בישראל.

 (ב) י על פי בקשת היועץ המשפטי לממשלה רשאי בית המשפט לאכוף פסק־חוץ,
 אף כשלא נתקיימה הדדיות כאמור בסעיף קטן (א).

 5, לא ייזקק בית המשפט י לבקשת אכיפה של פסק־חוץ שהוגשה כעבור יותר מחמש
 שנים מיום מתן הפסק, אלא אש הוסכם בין ישראל לבין המדינה בה ניתן הפסק על תקופה

 אחרת, או אם מצא בית המשפט סיבות מיוחדות המצדיקות את האיחור.

 6, פסק־חוץ לא יוכרז אכיף אם הוכח לבית המשפט אזזד מאלה:
 (1) הפסק הושג במרמה;

 (2) האפשרות שניתנה לנתבע לטעון טענותיו ולהביא ראיותיו לפני מחן
 הפסק לא היתה, לדעת בית המשפט, סבירה;

 (3) הפסק ניתן על ידי בית משמט שלא היה מוסמך לתתו:
 (4) הפסק נוגד פסק דין אחר שניתן באותו ענין בין אותם בעלי דין ושעודגו

 בר־־תוקף;
י ועומד,  (5) בעת הגשת התביעה בבית המשפט במדינה הזרה היה משפט תלו

 באותו ענין ובין אותם בעלי דין, בפני בית משפט או בית דין בישראל.

 7, פסק־חוץ לא יוכרז אכיף אם אכיפתו עלולה לפגוע בריבונותה של ישראל או בבטחונה.

 8. רשאי בית המשפט, אם ויאה צידוק לכך בנסיבות הענין, לאכוף פםק־חוץ זמני או
ד לערעור, ובלבד שנתקיימו בו שאר התנאים י מזונות, אף כשהוא ניתן עו נ י ע  צו ביניים ב

 האמורים בחוק זה.

 9. לבית המשפט המחוזי בירושלים הסמכות הייחודית להכריז פסק־חוץ אכיף.

 10. פסק־־חק• שהוכרז אכיף, זיינו לעבין הוצאה לפועל כדין פסק שניתן כדין בישראל.

 II, אגכ דיון בענין הנמצא בסמכותו רשאי׳ בית משפט או בית דין בישראל להכיר בפסק־
 חוץ, לצורך אותו ענין, אם ראה שמן הדין והצדק לעשות כן.

 הגדרה

 אין אכיפה אלא
m לפי חוק 

 תנאימ לאכיפה

 הדדיות באכיפה

 מועד לאכיפה

 .הגנה מפגי
 ,אכיפה

 סייג לאכיפה

 אכיפה של םסק
 זמני וצו גיגיים

 םטכות לאכיפה

 הוצאה לפועל
 של פסק־חוץ

 אכיף
 הנדה בשסקי־

 חוץ

 • נתקבל בכגםת ביומ כ׳ בשבט תשי״ח (10 בפברואר 1958); הצעת החוק ודברי הסבר גתפרממו בחייה 285,
 תשי״ז, עטי 105•
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 12, בטליה — ביטולי״
; 1 ( ן י ל מ ו 1 ך » , « ) ן י ד י ן ל ם  (1) פקו1ו1 8

ן • י מצרימ) -/׳  (2) פקודת &©קי דין(איהוף גומלי
 (3) פקודת תעודות קיום «וואות(מבריטניה !ממושבות בריטיות) 3.

 (4) תקנות פסקי דין נהריים׳ 1928»,

עה ביצוע ותקנות צו ל ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לבי ד המשפטים ממונה ע  13, ש
 ובתקנות למי סעיף זה רשאי הוא לקבוע מדרי דין מיוהדימ בבקשות אכיפה במידה הדרושה

נה וויה, ן מדי  לקיום המבט בין ישראל לבי

ן ז ו ס ר ח נ ־ ג ו וי י:־ ן פ ד ב ן ו  ד
 ראש הממשלה שר המשפטית

־ צ ב י ק ב ן ח צ  י
 נשיא המדינה

 1 חוקי א״י, כרד בי, פרק ע״ב, *«׳ ,788 3 חוסי אי״י, כרך בי, pits קי״ח, עמי 1220.

 2 חוקי א״י׳ כרו בי, ערס ע״ג, עמ׳ 702• * חוסי א״י, כרד גי, עמי 2459.

 מקום חמוש ב

 שיטת הבחירות

 הזכות לבחור

 הזכות להיבחר

 מי לא יחיו!
 מועמד

3 ת ס נ כ  חוק־־ייטוד : ה
 1, הכנסת היא בית הנבחרים של המדינה.

 2, מקום מושבה של הכנסת הוא ירושלים.
 3, הכנסת בהיבחרה תהיה בת מאה ועשרים חבר־

 4, הכנסת תיבחר בבחירות כלליות, ארציות, ישירות. שוות, חשאיות ויחסיות, לפי
 חוק הבחירות לכנסת: אין לשנות סעיף זה, אלא ברור. של חגרי הכנ&ת,

 5, בל אזרח ישראלי בן שמונה עשרה שגה ומעלה זכאי׳ לבחור לכנסת, אט ביית משפט
 לא שלל ממנו זכות זו על פי חוק; חוק הבחירות יקבע את המועד שבו ייחשב אדם בן

 שמונה עשרה שגה לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת.
 6, כל אזרח ישראלי שביום הגשת רשימת המועמדימ הכוללת את שמו הוא בן עשרים
 ואחת שנה ומעלה, זכאי להיבחר לכנסת, אם בית משפט ל8! שלל ממנו זכות זו על פי חוק.

 7, אלה לא יהיו מועמדים לכנסת:
 (1) נשיא המדינה;

 (2) שגי הרבנים הראשיים;
 (3) שופט, כל עוד הוא משמש בכהונתו;

 דיין של בית דין דתי, כל עוד הוא משמש בכהונתו;
 מבקר המדינה;

 ראש המטה הכללי, זגרא־הגגוז לישראל;
ד הם משמשימ בכהונתם;  רבנים וכהני דתות אחרות, כל עו

 עובדי מדינה בכירים וקציני צבא בכירים בדרגות או בתפקידיה שייקבעו

(4) 
(5) 
(6) 
(7) 
(8) 

 בחוק.

 נתקבל כבגסת ביום פ״ב כשבט תשי״ח (12 בפברואר 1958); הצעת הוווק גתפרםמח בח״ח 180, תשי״ד, עמי 18•
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 8, תקופת כהונתה של הכנסת תהייה ארבע שנית מיום היבזזרה.

׳ השלישי לחודש חשון של השנה׳ שבה תמה כהונתה  9. הבחירות לכגמת יהיו ביומ ג
 של הבנםת היומ

 10. יופ הבחירות יהיה יום שבתון, אך שירותי תחבורה ושאר שירותים ציבוריים י
 כםדרמ,

 11» תוצאות הבחירות יפורסמו ברשומות תוך ארבעה עשר יומ מיוט הבחירות.

 12, הכנסת תתכנס לישיבתה הראשונה ביום ב׳ בשבוע השני שלאחד השבוע שבו נתפר־
 םמו תוצאות הבחירות׳ בשעה ארבע אחרי הצהריה, ואט היה יום זה חג או ערג חג — ביום

 חול הקרוב שלאחד החג.

 13, הכנסת תיפתח על ידי נשיא המדינה, ובהעדרו — על ידי זקן חברי הכנסת הנוכחית?
 פתח נשיא המדינה, ימםור את הנהלת הישיבה לזקן חברי הכנסת הנוכחים.

 14, משפתח זקן חברי הכנסת את ישיבתה הראשונה או $שי ;י לידיו את הנהלתה, יצהיר
 את הצהרת האמונים של מברי הכנסת; ואלה דברי ההצהרה 5

 ״אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא ממונה את שליחותי בכנסת״.
 משהצהיד זקן חברי הכנסת את הצהרת האמונים, ישוב ויקראנה באזני חברי הכנסת׳

 וכל אחד מחברי הכנסת יקוה, מזה אחר זה, ויצהיר?
 ״מתחייב אני׳/

 15, חבר הכנסת שלא נוכח בישיבת הפתיחה, או שהיה לחבר הכנסת לאחר מכן, יצהיר
 את הצהרת האמונים בישיבה הראשונה שבה הוא נוכח! יושב ראש הישיבה יקרא באזניו

 את נוסח ההצהרה, וחבר הכנסת יקופ ויצהיר!
 ״מתחייב אני״.

 16, קרא יושב ראש הכנסת לחבר הפנמת להצהיר הצהרת אמוגיפ והחבר לא עשה בן,
 לא יהנה החבר מזכויותיו של חבר הכנסת בל עוד לא הצהיר,

 17, לחברי הכנסת תהיה חסינות? &רטי& ייקבעו בחוק,

 18, למיני הכנסת תהיה חסינות? פרטים ייקבעו בחוק,

 19, הכנסת תקבע סדרי עבודתה? במידה שמירי העבודה לא נקבעו בחוק תקבעמ הכנסת
 בתקנון? כל עוד לא נקבעו פדויי העבודה כאמור, תנהג הכנסת לפי הנוהג והנוהל המקובלים

 בה.

 20, הכנסת תבחר מבין חבריה יושב ראש ומגני׳פ ליושב ראש.

 21, הכנסת תבחר מבין חבריה ועדות קבועות, והיא רשאית לבחור מבין חבריה גמ ועדות
 לענינימ מסויימימן חמקידי הועדות׳ סמכויותיהן ופדרי עבודתן, במידה שלא נקבעו בחוק,

 ייקבעו בתקנון.

 22, הכנסת רשאית למנות ועדות חקירה, אמ על ידי הסמכת אחת הועדות הקבועות ואט
 על ידי בחירת ועדה מבין חבריה׳ כדי לחקור דברים שהכנסת קבעה? סמכויותיה ותפקידיה
 של ועדת חקירה ייקבעו על ידי הכנסת? בבל ועדת חקירה יהיו גמ נציגים של סיעות שאינן

 משתתפות בממשלה׳ לפי יחמי הכוחות של הסייעות בכנסת.

 חסינות חגרי
 הכנסת

 חסינות בניני
 חכגםת

 3דרי העבודה
 והתקנון

 היושב ראש
 והסגנית

 ועדות

 ועדות חקירה

 70 הפדיהחוקימ 244, ?׳ בשנמ תשי״ת, 20.2.1968



 דינו של חבר
 ממשלה שאינו

 חבר כנסת

 מנין

 רוב

 ישיבות

 פומביות

 פרסום—ישיבות
 פתוחות

 פרסום—ישיבות
 פנורות

 פרסוטים אסורים

 מועד פתיחת
 הכנסים

 כינוס הכנסת
 מחוץ לבנפימ

 התפזרות הכנסת

 מועד הבחירות
 לאחר התפזרות

 הכנסת
 תקופת כהונת
 הכנסת לאחר

 התפזרות
 רציפות הכנעת

 הארכת תקפמ
 של חיקוקיפ

 שכר חברי הכנסת

 התפטרות של
 חבר כגסת

נו לכל דבר הנוגע לכמות כדין הבד ממשלה ו חבר הכנסת, די נ  23, חבר ממשלה שאי
 שהוא חבר הכנסת, אולפ לא תהא לו זכות הצבעה.

ן ותחליט בכל מספר חברים.  24, הכנסת תדו

 25, הכנסת תחליט ברוב דעות של המשתתפים בהצבעה, כשהגמנעימ אינם באיח במנין
ן י ן בחוק הוראה אחרת לענ  המשתתפים בהצבעה? סדרי ההצבעה ייקבעו בתקנון? והכל כשאי

 זה,
 26, ישיבות הכנסת יהיו במקום מושבה, אולם בנסיבות מיוחדות דשאי יושב ראש הכנסת,
 בהתייעצות עם הסגנים, לכנס את הכנסת במקום אחר? ישיבות הכנסת מתקיימות בימי חול,

 27, הכנסת תשב בפומבי אס לא הוחלט על סגירת הדלתות בתנאים ובדרך שנקבעו בתקנון,

נו גורר נו מוגבל ואי  28, ההליכים בישיבה פתוחה והדברים שנאמרו בה - פדםוממ אי
, ן , בדרך שנקבעה בתקנו  אחריות י פלילית או אזרחית? אולם יושב ראש הישיבה רשאי

ע בבסחוי המדינה־ , לפגו ל׳ לדעתו  לאסור פרסום דבר שפרסומו עלו

 29, ההליכיט בישיבה סגורה והדברים שנאמרו בה •-- פרסומת אסור, במידה שלא הותר׳
 בדרך שנקבעה בתקנון.

י לעגשים הקבועיימ י הסעיפים הקודמים, צפו י שנ  30, המפרסם דבר שפרסומו אסור לפ
 בחוק.

י כנסים לשנה? הכני? האחד ייפתח תוך ארבעה שבועות לאחר חג  31, הכנסת תקיים שנ
י הכנסים  הסוכות, הכנס השני •- תוך ארבעה שבועות לאחר יום העצמאות? זמנם של שנ

 יחד יהיה שמונה חדשים לפחות.

 32, לא כונסה הכנסת בארבעת השבועות כאמור בסעיף הקודם, תתכנס ביום ב׳ של
 השבוע החמישי, בשעה ארבע אחרי הצהרים.

 33, מלבד כנסים אלה יכנס יושב ראש הכנסת את הכנסת על 13׳ דרישתם של שלושים
 חברי הכנסת או על פי דרישת הממשלה־

ן זה, י י גמר תקופת כהונתה, אלא בדרך קבלת חוק לענ  34, לא תחליט הכנסת להתפזר לפנ

 35, החוק על התפזרות הכנסת יכלול הוראה על מועד הבחירות לכנסת שלאחריה־

 36, החליטה הכנסת להתפזר, תהיה תקופת כהונתה של הכנסת שלאחריה עד לחודש חשון
 הקרוב שלאחר גמר ארבע שנים מיומ הבחירה־

 37, הכנסת היוצאת תוסיף לכהן עד לכינוסה של הכנסת הנכנסת.

 38, כל חיקוק שתקפו ודה פוקע תוך שני החדשים האחרונים לתקופת כהונתה של הכנסת
 היוצאת, או תוך ארבעה חדשים לאחר שהכנסת החלימה להתפזר, או תוך שלושת החדשים
 הראשונים לתקופת כהונתה של הכנסת הנכנסת - יעמוד בתקפו עד תום שלושת החדשימ

 האמורים.
 39, חברי הכנסת יקבלו שכר כפי שנקבע בחוק.

 40, חבר הכנסת רשאי להתפטר מכהונתו? ההתפטרות תהיה בהגשה אישית של כתב התפט
 רות על ידי המתפטר ליושב ראש הכנסת, ואם נבצר ממנו להגישו אישית — על ידי משלוח

 בדרך שנקבעה בתקנון? כתב ההתפטרות יהיה חתום ביום ההגשה או המשלוח.
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 41, חרר הכנסת שהגיש התפטרותו׳ חנ:רותו בכנסת מוסקת המכור ארחעינו ושמונה ממות
 לאזור שכתר ההת&טרות הגיע ?א•׳׳ יושב ראש הכנמת, זולת אם חזר !;:ו מהתפהרותו

 ל9ני כן.

ר או נתמנה לאחד התטקיד׳׳מ שגושאיהמ מגועימ מהיות מועמדיה מז  42, חדר הכגםת שג
 לכנסת, חברותו בכנסת !:פםקת עת בחירתו או עת התמנותו,

׳ יבוא במקומו ״י- מתוך רשימת המועמדימ שכללה  43, נתמנתה משרתו של חבר המסת
 את שמו -• המועמד ששמו נקוו:: ראשון אחרי שמו של אחרון הנגחרינו.

ן ו י ד ג ו ״ ן ד ב ו  ד

ק ב ן ־׳ t ב י ח צ  י
 נשיא המדינה

 ההתפטרות

 >5קיעת כהונתו
 של הגר כגסת

 חילופימ של
 חגרי כנכות

 יצימ״החוק 44, על אף האמור בכל דין אחר, אין בבוחן של תקנות״שעת׳״חירוט לשגות חוק זה
 להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.

 נוקשות סעיפים 45, אין לשנות סעיף 44 או מעיף זה׳ אלא ברוב של שמונית חברי כנסת,

 חוק תקופת כהונתה של הכנמת השלישית וכהונה חבריה, תשי״ח-1958*

 .1, תקופת כהונתה של הכנמת השלישית תהיה עד לחודש חשון תש״כ,

ת מ מ  2, פסקאות (7) רי(8) מסעיף 7 לחוק־־יםוד $ הכנסת1׳ אין בהן כדי לפסול חברי ח
 השלישית מבהונתמ או לפסול מועמדיה לכנסת השלישית ממועמדותמ.

 3, חוק זה, תקפו מיומ תהילת תקפו של חוק~ימוד$ הכנסת.

 קביעת תקופת
 הכהונה

 קיופ הכהונה
 של הבר י כנסת

 תחילה

־ ג ו ד י ו ן ד ב ן ו  ד
 ראש הממשלה

 י צ ח ק ג ן ״ צ ב י
 נשיא המדינה

•dos» נתקבל בכנסת ביומ כ״ג בשבט תשיי״ח (12 בפברואר * 
 1 מ״ח 244, ת׳מי״ויו, עמי 69.
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, תשיי״ח-1958 * ( ן קו  חוק הבחירות למסת(תי

 1. סעיפים .1, 2׳ 3, 5 ד׳ד לחוק הבחירות לכנסת׳ תשט״ו-~195:1 ובוסח משולב]!, וסעיף
 48 לאותו חוק במידה שהוא דן בחבריי הכנסת — בסלים.

 2. חוק זה, תקפו מיום תחילת תקפו של חוק־יםוד : הכנסת2.

ן ו י ר ו ג ך ד ב ו  ד
 ראש הממשלה

ק ב ן־ צ ב י ח צ  י
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביוש כ״ב בשבט תשי״ח (12 בפברואר 1958)•
 1 ם׳-ה 174, תשט״ו, עמי 30•
 2 ם׳׳ח 244, תשי״וז, עמ׳ 69.
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