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 מתפרסמות בזת הצעות חוק מטפס הממשלה

 חוק דץ המשמעת(דין חוזר), תש״ך-1960

 1. בחרק זה -

 ״דין המשמעתי׳ — דין או ענישה על פי אחד החיקוקים המפורשים בטור א׳ שבתוספת.

 ׳׳ענישה״ - לרבות התראה׳ הזהרה ונזיפה.

 ״רשות המשמעת״ - הרשות המוסמכת לדון דין המשמעת,

 ״הרשות המאשרת״ - הרשות הנקובה׳ לפי הענץ, בטור ב׳ שבתוספת.

 2. על פי בקשתו של נידון בדין המשמעת או של היועץ המשמעי לממשלה, רשאית
 הרשות המאשרת להורות על קיום דין חוזר בעבינו של הנידון׳ אם ראתה אחת מאלה:

 (1) בית משפט או רשות המשמעת פסקו׳ כי ראיה מהראיות שהובאו באותו
 ענין יסודה בשקר או בזיוף׳ ויש יסוד להניח כי אילולא הובאה ראיה זאת היה

 בכך,כךי לשנות את תוצאות דין המשמעת לטובת הנידון;

 (2) נתגלו עובדות חדשות או ראיות חדשות העשויות, לבדן או ביחד עם
 החומר שהיה לפני דשות המשמעת בראשונה׳ לשנות את תוצאות דין המשמעת
 לטובת הנידון, ולא יכלו להיות בידי הנידון, או לא יכלו להיות ידועות לו בשעת

 בירור דין המשמעת;

 (3) על אותו מעשה נידון בינתיים אדם אחד לפני בית משפט או לפני רשות
 המשמעת ומהנסיבות שנתגלו בדינו נראה כי מי שהורשע לראשונה בעבירה לא

 ביצע אותה.

 3. מת הנידון — יהיו בךזוגו וכל אחד מצאצאיו, הוריו, אחיו או אחיותיו זכאים חמש.
 שנים מיום מותו לבקש דין חוזר,

 4. הדין החוזר יקויים כדרך שמקיימים את דין המשמעת באותו ענין: בדין החוזר יהיו
 לרשות המשמעת אותן הסמכויות שיש לה בדין המשמעת, אלא שלא יוחמר ענשו של הנידון.

 5. בדין חוזר רשאית רשות המשמעת לתת כל צו שנראה בעיניה כדי לפצות נידון שנשא
 ענשו-או חלק ממנו, ושהרשעתו או ענישתו בוטלה בדין החוזר, או לתת לו כל סעד אחר;.

 מת הנידון - רשאית רשות המשמעת לתת צו כאמור לטובת אדם אחר.

 6. בדין חוזר רשאית רשות המשמעת להורות כי תפקיד, מעמד וזכויות אשר בשללו מן
 הנידון עקב דין המשמעת יוחזרו לו, והם יוחזרו לו, בהתאם לכך, על אף האמור בכל דין.

 7. שר המשפטים יהיה רשאי לשנות את התוספת, לגרוע ממנה ולהוסיף עליה.

 8. שר המשפטים ממונה על ביצוע החוק׳ והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

 הגדרות

 .הוראת בדבר
 דין הוזר

 זכאים אחרים
 לבקש דין חוזר

 קיום הדין החחר

 פיצוי על ענישה
 שבוטלה

 החזרה למצב
 הראשון

 שינוי התוספת

 ביצוע ותקנות
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׳ ר ב ו  ט

 נשיא בית המשפט העליון. או
 ממלא מקומו.

 כל אחד.מן הרבנים הראשיים
 לישראל.

 שר הבטחון.

 שר המשטרה — מקום שפסק
 הדין הראשון היה טעון אישורו;
 המפקח הכללי של המשטרה -

 בכל מקדה אהד.

 השר.הממונה על ביצוע החוק.

 יושב ראש ועדת ההמלצות,

 יושב ראש המועצה המשפטית

 שר הבריאות.

 שר הבריאות.

 שר החקלאות.

 שר הבריאות.

 יושב ראש מועצת רואי השבון.

 י שד המשפטים.

 שר המשפטים.

 תופפת
׳ ר א ו  ט

 (1) .השיק הרביעי לחוק השופטים׳ תשי״ג-1953!

 (2) סעיפים 20 עד 22 לחוק הדיינים, תשט״ו-955!2

 (3) -י סעיף 191 לחוק השיפוט הצבאי׳ תשט״ו-3.1935

 (4) סעיף 18 לפקודת המשטרה*

 (5) : סעיף 17 לחו?ףממהנדסים והאדריכלים׳ .
 תשי״ח~51958

 (6) סעיף 5א לחוק נוטריונים למסמכים יוצאי־חוץ׳
 : .׳ תש״י—61950

 (7) סעיף 20 לפקודת עורכי הדין׳ 1938 י

 (& סעיף 9 לפקודת הרופאים׳ 947! 8

 (9) סעיף 8 לפקודת רופאי השיניים׳ 51945

' 1  (0!) סעיף 6 לפקודת הרופאים הוטרינריים 0

 (11) . סעיף 45 לפקודת הרוקחים »

 (12) סעיף 12 לחוק רואי חשבון׳ תשט״ז-955!12

 (13) -סעיף 7 לפקודת מעריכי קרקע׳ 1947 3!

 ־(14) סעיפים 16ג עד־ 16יא לחוק התביעות של קרבנדת
 השואה(הסדר הטיפול)׳ תשי״ז-1957»

 1 ס״ח 139׳ תשי״ג׳ עמ׳ 149.
 2 פ״ח 179׳ השט״ו׳ עמי 68.

 3 ס״ח 189׳ חשט״ו׳ עמי 171.
 4 חוקי א״י׳ ברך ב׳׳ פרק קי״ב׳ עמי 1124,.

 .." 5 ס״ח 350׳ חשי״ח׳ עמי 108.
 6 ס׳׳ח 43׳ תש״י׳ עמי 141.

 7 ע״ר 1938׳ תיס? 1׳ מס׳ 343׳ עמי 75,
 8 ע״ר 1947׳ חוסי 1׳ מסי 1637׳ עמ׳ 262.

 8 ע״ר 1945׳ חוס׳ 1׳ מם׳ 1395׳ עמי 1.
 חוקי א״י׳ ברך בי׳ פרק קמ-ח׳ עמ׳ 1502.

 "חוקי א׳׳י׳ כרך בי׳ פרק ק׳׳ו׳ ממי 1102׳
 2נ 0׳׳ח 173׳ תשט״ו׳ עמ׳ 26.

 13ע״ר 1947׳ חרס׳ 1׳ מס׳ 1606׳ עמ׳ 187.
 ־ "ס״ה 223׳ ו1שי״ז׳ עמ׳ 74¡ ס״ת 308׳ הש״ך׳ עמי 34.
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 דין המשמעת, בצורותיו השונות, השתרש בארץ והתפתח. לעתים קרובות נידונות
 לפיו אשמות חמורות, אס מצד עצם המעשה ואם מצד העונש, אך בעיקר מצד התוצאות
 לשמו הטוב של הנידון. לפיכך, אותם הנימוקים המצדיקים עריבת דין חוזר במשפטים
 פליליים, כפי שהונהג לפי חוק בתי המשפט, תשי״ז-1957, מצדיקים עריכתו גם בדין

 המשמעת.

 בעיקר הדברים הולכת הצעת חוק זו בעקבות סעיף 9 לחוק בתי המשפט, תשי״ז—
 1957, הקובע את הדיון החוזר במשפטים פליליים, ומעתיקה משם את התנאים שבהם רשאית

 הרשות המתאימה לאשר קיום דיון חוזר.

 הרשות המתאימה בחוק בתי המשפט, תשי״ז-1957, הוא נשיא בית המשפט העליון.
 הגיוון הרב של דיני המשמעת, כפי שנראה להלן, מחייב קביעת רשות מאשרת שונה לכל
 דין משמעת. הצעת החוק קובעת זאת בתוספת, אך גם מסמיכה, בסעיף 8, את שר המשפטים,

 לשנות את התוספת,0 להוסיף פריטים ולגרוע מהם, הכל לפי הצורך. * 9

 דין המשמעת לצורותיו;

: 1 9 5 3 - ג ״ י ש , ת ם י ט פ ו ש ק ה ו  (1) ח
 דין משמעת של שופט ייתכן על עושה אחד אלה: נהג שלא כהלכה במילוי תפקידו,
 התנהג באופן שאינו הולם את מעמדו של שופט; הורשע על עבירה שיש בה משום קלון,

 השיג מינויו שלא כדין.

 בית דין למשמעת של חמישה (ובהם שלושה שופטי בית המשפט העליון) או של
 שלושה (ובהם שנים כנ״ל), המתמנה על ידי חבר שופטי בית המשפט העליון, דן באשמה
 על פי קובלנה המוגשת על ידי שר המשפטים. מסקנות בית הדין מובאות לפני שר המשפטים•
 ואם מצא בית הדין שאין השופט ראוי להמשיך בתפקידיו, יביא שר המשפטים את המסקנות

 לפני נשיא המדינה, והנשיא יעביר את השופט מכהונתו.

: 1 9 5 5 ־ ו ״ ט ש , ת ם י נ י י ד ק ה ו  (2) ח
 דומה לחוק השופטים, אלא שהרכב בית הדין למשמעת הוא של דיינים׳ והוא מתמנה
 על ידי חבר הדיינים של בית הדין הרבני הגדול, ובמקום שר המשפטים בא שר הדתות.

, ת ש ט ״ ו ~ 5 5 9 1 : י א ב צ ט ה ו פ י ש ק ה ו  (3) ח
 דין המשמעת לפי חוק זה הוא נגד שופטים-משפטאים של בתי הדין הצבאיים ונשי
 איהם של בתי הדין הצבאיים המחוזיים ובית הדין הצבאי המיוחד. הרכבו הוא של שופט
 אחד של בית המשפט העליון המתמנה על ידי נשיאו ושני שופטים של בית הדין הצבאי
 לערעורים שנתמנו על ידי נשיאו. עילות ההעמדה לדין דומות לאמור בחוק השופטים,

 ועל סמך המלצת בית הדין למשמעת רשאי הרמטכ״ל להעביר את הנידון מכהונתו.

: ה ר ט ש מ ת ה ד ו ק  (4) פ
 דין המשמעת לגבי אנשי המשטרה הוא על מספר עבירות המנויות בפקודה (בסעיף
 12) והקשורות במילוי התפקיד כראוי ובסדר הטוב, כגון: סיוע ואהדה להתקוממות; הסתה
 או מהומה ואי מסירת ידיעות עליהן לממונה על הנידון; אלימות כלפי הממונה; עריקה;

 מורך לב בתפקיד ועבירות נגד הסדר הטוב והמשמעת.

 הדיון מתנהל בהתאם לחוק הצבאי הבריטי.
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 סמכות הענישה היא מאסר עד שנתיים וקנס עד משכורת שלושה חדשים. פסק ד״ין
 המטיל מאסר העולה על 3 חדשים טעון אישור שר המשטרה, וכל פסק דין אחר טעון אישור

 המפקח הכללי של המשטרה, אין ערעור על פםק הדין.
 סעיף 17 לפקודה מאפשר ענישה על עבירות קלות המהוות פגיעה בסדר הטוב ובמש
 מעת, ללא דיון משפטי, אלא על פי תוצאות חקירתו של קצין משטרה. סמכות הענישה
 משתנה לפי מעמדו של הקצין המחליט עליה. הענשים הם: נזיפה, קנס עד שכר ד ימים או
 14 יום, כליאה בקסרקטין(בזמן החופשה מן ׳העבודה) עד 7 ימים או 14 יום, והמפקח הכללי
 רשאי להטיל, אף פיטורין, הורדה בדרגה, שלילת שכר הנהגה טובה, והפסקת העלאה

 במשכורת. לא נראה כי ראוי לאפשר דיון חוזר במקרים אלה.

: 1 9 5 8 - ח ״ י ש , ת ם י ל כ י ר ד א ה ם ו י ס ד נ ה מ ק ה ו  (5) ח
 דין המשמעת לגבי מהנדסים ואדריכלים הוא בשל התנהגות שאינה הולמת את כבוד

 המקצוע או בשל חיוב בדין על עבירה שיש בה קלון.
 מועצת המהנ**ם והאדריכלים רשאית למנות ועדה(המורכבת ממהנדסים ואדריכלים)

 לחקור במקרהו של הנידון. לאחר החקירה רשאית המועצה להחליט על העונש.
 הענשים שאפשר להטילם הם: התראה, נזיפה, התליית תעודת מהנדס רשוי ואדריכל
 רשוי או ביטולה. הפסקת רישומו בפנקס או ביטול הרישום. שר העבודה רשאי, בהמלצת

 המועצה, לחדש רישום בפנקס כעבור 3 שנים מיום שבוטל.

: 1 9 5 0 - י ״ ש , ת ץ ו ח - י א צ ו ם י י כ מ ס מ ם ל י נ ו י ר ט ו ק נ ו  (6) ח
p הוא על אלה: הנוטריון הדשה n ־ ^ v דין המשמעת לגבי נוטריונים למסמכים 
 למי שאינו נוטריון להשתמש בשמו לטובת אותו אדם; התרשל במילוי תפקידו; גבה שכר
 בניגוד לקבוע לפי החוק׳ או נהג במילוי תפקידו בדרך בלתי הוגנת. שר המשפטים מטיל
 את העונש שועדת ההמלצות המליצה עליו. ועדת ההמצלות היא של חמישה חברי המועצה

 המשפטית וביניהם היושב ראש (והיא מוסמכת להמליץ על רישוי נוטריון ועל ענישתו).
 הענשים - התראה׳ התליית הרשיון או ביטולו.

 על המלצת הועדה יש ערעור לפני בית המשפט העליון.

:1938 , ן י ד י ה כ ר ו ת ע ד ו ק  (7) פ
 דין המשמעת לגבי עורכי דין הוא בשל התנהגות מחפירה נוכלת או בלתי הולמת את

 המקצוע או מבזה את המקצוע׳ או בשל הרשעה על עבירה בל שהיא בבית משפט.
 המועצה המשפטית היא החוקרת באשמה׳ ואם היא סבורה כי רצוי לעשות כן לשם
 הגנת הציבור או שמו הטוב של מקצוע עריכת דין יכולה היא להטיל אחד הענשים האלה:

 הזהרה׳ נזיפה, התליית רשיון או ביטולו.

 על החלטת המועצה יש ערעור לבית המשפט העליון.

: ם י א פ ו ר ת ה ד ו ק  (8) פ
 דין המשמעת לגבי רופאים הוא על אלה: התנהגות שאינה הולמת את המקצוע; השגת
 רשיון בטענות־שוא; גילוי אי־יכולת או רשלנות במקצוע; הפרת הוראות פקודת הרופאים;

 הרשעה על עבירה פלילית כל שהיא.
 על יסוד תלונתו של מנהל משרד הבריאות או אדם אחר הרואה עצמו מקופח׳ ולאחר
 'שניתנה לנידון הזדמנות להגיש טענותיו בכתב ובעל פה לועדה שימנה שר הבריאות
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 (ובראשה מנהל משרד הבריאות), רשאי שר הבריאות, אם נראה לו כי הרופא עבר ענידת
 משמעת להטיל עליו עונש.

 העונש: התליית הרשיון או ביטולו.
 על החלטת שר הבריאות יש ערעור לבית המשפט העליון. התליית רשיון או ביטולו

 חובה לפרסם ברשומות.

: ם י י נ י ש ; י ה א פ ו ת ר ד ו ק  (0 פ
 כבפקודת הרופאים.

: ם י י ר נ י ר ט ו ם ה י א פ ו ר ת ה ד ו ק  (10) פ
 כבפקודת הרופאים, בשינויים אלה: במקום שר הבריאות - שר החקלאות. אין ערעור

 על החלטת השר להטיל עונש.

: ם י ח ק ו ר ת ה ד ו ק  (11) פ
 כבפקודת הרופאים.

: 1 9 5 5 - ו ״ ט ש , ת ן ו ב ש י ח א ו ק ר ו  (12) ח
 דין המשמעת לגבי רואה חשבון הוא על התנהגות שאינה הולמת את כבוד המקצוע

 או חיוב בדין בעבירה שיש בה קלון.
 מועצת רואי חשבון היא החוקרת באשמה, ורשאית היא להטיל עונש למען הגנת

 הציבור או שמו הטוב של המקצוע.
 הענשים - התראה׳ נזיפה, התליית רשיון או ביטולו.

 על החלטת המועצה המרשיעה את רואה החשבון בהתנהגות שאינה הולמת את כבוד
 המקצוע יש ערעור לבית המשפט העליון(אף אם לא הוטל כל עונש).

:1947 , ע ק ר י ק כ י ר ע ת מ ד ו ק  (13) פ
 כבפקודת הרופאים, בשינויים אלה: במקדם שר הבריאות - מנהל אגף רישום והסדר

 קרקעות.

, ( ל ו פ י ט ר ה ד ס ה ה ( א ו ש ת ה ו נ ב ר ת של ק ו ע י ב ת ק ה ו  (14) ח
 ת ש י ״ ז - 7 5 9 1 :

 דין המשמעת הוא על המטפלים בתביעותיהם של קרבנות השואה בשל אלה: קבלת
 שכר טרחה או הוצאות מעל לסכומים המקסימליים שנקבעו; הפרת הוראות חוק התביעות
 של קרבנות השואה (הסדר הטיפול), תשי״ז-1957, או תקנות על פיו, הפרת תנאי שבהיתר
 שניתן למטפל מאת שר המשפטים: מעשה בקשר לטיפול בתביעות שיש בו התנהגות מבישה

 או שאינו הוגן, וכן הרשעה על עבירה שיש בה קלון.
 ועדה ממונה על ידי שר המשפטים, ובראשה שופט, דנה בענין, והיא מוסמכת לנקוט
 באחת מאלה: לתת לנידון התראה או נזיפה, לפסלו מטיפול בתביעות לתקופה קצובה או
 לצמיתות, לחייבו בהחזרת שכר טרחה והוצאות שמעל למותר. על החלטת הועדה יש ערעור

 בפגי בית המשפט העליון.
 לא נבללו בחוק המוצע הוראות בדבר דין חוזר בדיני משמעת של עובדי המדינה.
 הצעת חוק שירות המדינה (משמעת), תש״ך-1960, מסדירה את דין המשמעת של עובדי

 המדינה באופן כללי והדין החוזר בכלל זה.

 הצעות חוק 433, י׳ באב תש״ר, 3.8.1960 ־



 חוק שירות המדמה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כםפיפ)(תיקןון),
 תש״ך-1960

 1, .אחרי סעיף 8. לחוק שירות המריבה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים)׳ תשי׳״ט-
 ־11939- (להלן - החוק העיקרי), יבואו סעיפים.אלה:

 ״החולה על 8א. לענין חוק זה, דין כל גוף הנקוב בתוספת (להלן - מוסד ציבורי)
ם כדין משרד ממשרדי הממשלה, ודין כל עובד בו כדין עובד המדינה " י ו ב י ת צ י ד ס י  מ

 ודין משרה בו כדין משרה בשירות המדינה. .

 י. ד>משמעתי ״ 8ב.. הפר עובד מוסד ציבורי את חובתו לפי חוק זה יהיו׳ לענין זה׳

 לבית הדין למשמעת של עובדי המדינה כל הסמכויות שיש לו לגבי עובדי
 המדינה.״

 2, בסופו של החוק העיקרי תבוא תוספת זו: הוספת-תיספת

 ״תוספוו
 (סעיו*8א)

 .. דשותהפיתוח״ •י' י־

- המוסד לביטוח לאומי

 בנק ישראל

 שידות התעסוקה.״

ר ב ס י ה ר ב  ד

 "חוק שירות-המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ־ומגבית כספים)׳ תשי״ט-1959, מטיל
 הגבלות ואיסורים על עובדי המדינה בשטח פעילותם המפלגתית ובקשר עם מגבית כספים,

 כן קובע החוק האמור כי המפר את הוראותיו יהא אחראי אחריות משמעתית.

 המניעים להטלת ההגבלות והאיסורים הנדונים, כוחם יפה״גם לגבי עובדי מוסדות
 ממלכתיים אחרים המפורטים בסעיף 2 לחוק המוצע׳ ביניהם בעיקר שירות התעסוקה. בדי
 .להגשים.את מגמת החוק, הלכה למעשה, מוצע, בסעיף 8א החדש, להפעיל.את האיסורים
 .וההגבלות *ם על עובדי מוסדות אלה; כן מוצע, בסעיף 8ב, להסמיך את בית הדין לעובדי

 המדינה לדון גם בעבירות משמעת של עובדי המוסדות הנדונים שיש בהן משום הפרת .
 ההגבלות" והאיסורים בקשר לפעילות המפלגתית ולמגבית כספים, מאחר שלמוסדות אלה

 אין מנגנון לדיון בעבירות משמעת.

 הוספת םעי&ים
 . 8א ו־8ב
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 1 ס״ח 289׳ חשי״ט׳ עמי«1.

אנ תש״ו, 3.8.1960  הצעות חוק 433, י' נ
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 המחיר 12 אגורות הודפס ע״י המדפים הממשלתי׳ ירושלים


