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 חוק הנוטריונים(תיקון), תשל״ח-־1978 *

 החלפת סעיף 1 1, במקום סעיף 1 לחוק הנוטריונים, תשל״ו-6ד19! (להלן - החוק העיקרי), יבוא:

 ״ועדת רשיונות 1. רשיון נוטריון יינתן מאת ועדת רשיונות של שבעה שימנה שר

 המשפטים, מהם שניים על פי הצעת לשכת עורכי הדין; היושב ראש יהיה
 משפטן עובד המדינה, שני חברים לפחות יהיו נציגי ציבור וחבר אחד

 לפחות יהיה נוטריון.״

 תיקון סעיף 20 2. (א) האמור בסעיף 20 לחוק העיקרי יסומן(א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) סעיף זה אינו חל על יפוי־כוח שניתן בחוץ לארץ לפי דיני
 המקום שבו ניתן.״

 (ב) תחילתו של סעיף זה ביום כ״ה בםיון תשל״ז(11 ביוני 1977).

 הוספת סעיף 50א 3, אחרי סעיף 50 לחוק העיקרי יבוא:

 ״סמכויות נציגי 50א, (א) נציגים דיפלומטיים ונציגים קונסולריים של ישדאל כמש־

 המדינה מעותם בסעיף 29 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל״א-21971, מוסמ

 כים להשתמש בחוץ־לארץ בסמכויות נוטריון, ודין פעולה שנעשתה
 בידי נציג כאמור מכוח סמכויות אלה כדין פעולה של נוטריון.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א) רשאי שר המשפטים, בהסכמת
 שר החוץ, לקבוע בתקנות את שיעור השכר שיקבל נציג דיפלומטי או
 קונסולרי בעד שירותיו לפי חוק זה, בשינוי מהשכר שנקבע לפי סעיף
 46(1); שכר כאמור ישולם לאוצר המדינה ויכול שיהא שונה במדינות

 השונות שבהן ייגבה ושייקבע כמטבע המדינה שבה ייגבה.״

ר י מ ל ת א ו מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר המשפטים

ר י צ י ם ק ר פ  א
 נשיא המדינה

 • נתקבל בכנסת ביום ב״ב באדר א׳ תשל״ח (1 במרס 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהייה 1317, תשל״ח,
 עמי 58.

 1 סייח תשל״ו, עמי 196.
 2 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 18, עמ׳ 421.

 99ר החוקיפ 887, א׳ ג8דו 3׳ תקול״ח, 10.3,1978



 חוק בתי המשפט (תיקון מס׳ 9), תשל״ח-1978 *

 1. במקום סעיף 42 לחוק בתי המשפט, תשי״ז-1957 ! (להלן - החוק העיקרי), יבוא: החלפת סעיף 42

 ״איסור הפרעה 42. (א) אדם העושה אחד המעשים שלהלן כעת דיוני בית המשפט,

 באולם בית המשפט, בלשכתו של שופט או סמוך למקום הדיון, רשאי
 בית המשפט לצוות על הרחקתו, ורשאי הוא, לאחר שהתרה באדם להימנע
 מהפרעה והוא לא שעה להתראה, להענישו על אתר בקנט או במאסר

 עד שלושה חדשים:

 (1) מתנהג בדרך של אלימות או איומים או בדרך פרועה
 או מבישה:

 (2) מקים רעש כדי להביע הסכמה או אי־הםכמה לפעולה
 משפטית או להחלטה של בית־משפט:

 (3) מאיים על פקיד בית המשפט או מפריע לו בצורה
 אחרת למלא תפקידו:

 (4) מפריע בדרך אחרת לדיוני בית המשפט.

 (ב) על עונש שהוטל לפי סעיף קטן(א) יתן בית המשפט מיד
 הודעה בכתב לנשיא בית המשפט העליון: הנשיא, או שופט אחר של
 בית המשפט העליון שהנשיא קבע לכך, רשאי, לאחר שזימן את הנידון

 אם ביקש זאת, לבטל את העונש או לשנותו לקולה.

 (ג) סעיף זה לא יחול על מי שנתון באותו ענין לשיפוט משמעתי
 על פי חוק לשכת עורכי הדין, תשכ״א—21961, והוא נמצא באולם בית

 המשפט לרגל תפקידו.״

 2. בסעיף 43 לחוק העיקרי, במקום ״בסעיף 42 (ג)״ יבוא ״בסעיף 42 (ב)״. תיקון סעיף 43

ר י מ ל ת א ו מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ
 ראש הממשלה שר המשפטים

ר י צ ם ק י ר פ  א
 נשיא המדינה

 * נתקבל בכנסת ביום כ״ב באדר א׳ תשל״ח(1 במרס 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח 1051, תשל״ג,
 עמי 227.

 1 ס״ח תשי״ז, עמי 148; תשכ״ב, עמי 24; תשב״ד, עמי 66; תשכ״ז, עמי 132; תשל״א, עמי 120; תשל״ג,
 עמי 237; תשל״ה, עמי 106; תשל״ז, עמי 320; תשל״ח, עמי 11,

 2 סייח תשכ״א, עמי 187,
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 חוק בתי המשפט (תיקון מס׳ 10), תשל״ח-1978 *

 תיקון סעיף 38 1, בסעיף 38 (ב) לחוק בתי המשפט, תשי״ז—1957 !, בסופו יבוא: ״או כשהוא דן בעניני

 אישות״.

ר י מ ל ת א ו מ ן ש י ג ם ב ח נ  מ

 ראש הממשלה שר המשפטים

ר י צ ם ק י ר פ  א

 נשיא המדינה

 • נתקבל ב2נסת ביופ כ״ב באדר א׳ תשל״ה (1 במרס 1978); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בוו״ח 1318, תשל״וז,
 עמי 64.

 1 סייח תשי״ז, עמי 148; תשכ״ב, עמי 24; תשב״ד, עמי 66; תשה״ז, עמי 132; תשל״א, עמי 120; תשל״ג, עמי
 237; תשל״ה, עמי 106; תשל״ז, עמי 320; תשל״ח, עמ׳ 11; עמי 93.

 ספר הוווקים 887, א׳ נאדר ב׳ תשל״ח, 10.3.1978
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