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 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

 הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מם׳ 42 והוראת שעה) (תיקון),

 התשם״ז-2007

, בםעיף 3, פםקאות -2006י ראת שעה), התשם״ו הו  תיקון םעיף 3 ן, בחוק בתי המשפט (תיקון מם׳ 42 ו

 (4) עד (6) - יימחקו.

ר ב ס  ה

 בלבד עד כה מםפר מועט ביותר של שופטים בקצבה הביעו
 נכונות להתמנות כשופטים עמיתים, ומםתמן, לנוכח מגבלת
 הגיל שנקבעה ביחם לשופטים עמיתים, כי שופטים בקצבה
 המכהנים כבר כשופטים בבתי משפט לתביעות קטנות,
 בבתי משפט לענינים מקומיים ולפי הוראות חוק עזרה
 משפטית בין מדינות, לא יוכלו להמשיך ולכהן כשופטים

 עמיתים, וזאת מפאת גילם העולה על 75 שנים.

 הוראות אלה נקבעו, אמנם, כהוראת שעה אשר אמורה
 להםתיים בשנת 2010, אך כאמור לעיל, עם תום תקופת
 הכהונה של שופטים בקצבה כשופטים בבית המשפט
 לתביעות קטנות, בבית משפט לענינים מקומיים ולפי חוק
 עזרה משפטית בין מדינות, לא יהיה ניתן למנותם כשופטים
 עמיתים לפי םעיף 0יא לחוק בתי המשפט, מפאת גילם,
 וצפוי להתעורר קושי ממשי במינוי של שופטים בקצבה
 העומדים במגבלות הגיל לפי הםעיף האמור, כשופטים

 עמיתים בבתי משפט אלה

 לאור האמור לעיל, מוצע לתקן את תיקון מם׳ 42
 ולמחוק מםעיף 3 שבו את פםקאות (4) עד (6) ובכך לאפשר
 לשר המשפטים למנות לבית משפט לתביעות קטנות,
 לבית משפט לענינים מקומיים ולפי חוק עזרה משפטית
 בין מדינות, גם שופטים בקצבה שאינם יכולים להתמנות
 שופטים עמיתים מאחר שגילם עולה על 75 שנים. בכך
 תורחב האפשרות למינוי שופטים לבתי המשפט ותושג
 המטרה שלשמה חוקק םעיף 3 לתיקון מם׳ 42 מלכתחילה

- תגבור מםפר השופטים בבתי המשפט

י ר ב  ד

 סעיף ו במטרה לתגבר את מםפר השופטים בבתי המשפט
 ולזרז בכך את שמיעת המשפטים המתנהלים
 בהם נקבע בםעיף 3 לחוק בתי המשפט (תיקון מם׳ 42 והוראת
 שעה), התשם״ו-2006 (להלן - תיקון מם׳ 42), כי לתקופה של
 ארבע שנים מיום תחילתו של החוק האמור (להלן - תקופת
 הוראת השעה) ייווםף לחוק בתי המשפט [נוםח משולב],
 התשמ״ד-984י (להלן - חוק בתי המשפט), םעיף 0יא
 המאפשר לשר המשפטים למנות שופט בית משפט מחוזי
 או שופט בית משפט שלום שיצא לקצבה, לכהן כשופט עמית
 לתקופה אחת שלא תעלה על ארבע שנים, ובלבד שלא יכהן

 כשופט עמית מי שמלאו לו 75 שנים

 במקביל להוםפת הםעיף האמור נקבע בםעיף 3(4)
 לתיקון מם׳ 42 כי בתקופת הוראת השעה יתוקן םעיף 57
 לחוק בתי המשפט, כך שלא יהיה ניתן למנות שופט בקצבה
 שימלא תפקיד של שופט בבית משפט לענינים מקומיים,
 וכן נקבע בםעיף 3(5) ו־(6) לתיקון האמור כי בתקופת הוראת
 השעה לא יחולו םעיף 66 לחוק בתי המשפט וםעיף 58 לחוק
 עזרה משפטית בין מדינות, התשנ״ח- 1998 (להלן - חוק
 עזרה משפטית בין מדינות), כך שלא יהיה ניתן למנות שופט
 בקצבה למלא תפקיד של שופט בבית משפט לתביעות קטנות
 או לעשות פעולות ששופט נדרש לעשותן לפי הוראות חוק

 עזרה משפטית בין מדינות

 בהתאם לתיקון מם׳ 42, בתקופת הוראת השעה
 ניתן למנות לבית משפט לענינים מקומיים, לבית משפט
 לתביעות קטנות ולביצוע פעולות לפי חוק עזרה משפטית
 בין מדינות, שופט שטרם יצא לקצבה או שופט עמית,

 י ס״דו התשס״ו, עמי 284.
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