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 מתפרממות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק הדיינים(תיקון), תשכ״ד-1964

א 1. בחוק הדיינים׳ תשט״ו-1955 *, אחרי סעיף 3 יבוא: 3 1 י ע  יי״״ ס
-אזרחות ישראלית 3א. (א) לא יתמנה דיין לפי חוק זה מי שאינו אזרח ישראל.

 (ב) היה המועמד למינוי גם בעל אזרחות בוספת ודיני המדינה שהוא
 . אזרח בה כאמור מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו׳ לא יתמנה דיין אלא

 לאחר שעשה את.כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה.״ י

ר ב ס ה - י ר ב  ד

 ׳.:'•׳ י. ;.״. לפי חוק הדיינים׳ תשט״ו-1955, מתחייב דיין ״לשמור אמונים למדינת ישראל" כחלק

 מהצהרתו בשעת מינויו. אין התחייבות זו מתיישבת אלא בהיות הדיין אזרח ישראל. חובת
 האזרחות קיימת לגבי כל עובד מדינה׳ לפי חוק שירות המדינה(מינויים), תשי״ט-1959. אך
 אין הוא חל על הדיינים. מוצע׳ על כן׳ לקבוע את האזרחות הישראלית כתנאי נוסף לכשירות

 : של דיינים להתמנות לתפקידם.

 1 ס״ה תשט׳ו׳ עמי 68.

 חוק הקאדים (תיקון), תשכ״ד-1964

 הוספת סעיף 2» 1, בחוק הקאדים׳ תשב״א—1961!׳ אחרי סעיף 2 יבוא:

 ׳אזרחות ישראלית 2א. (א) לא יתמנה קאדי לפי חוק זה מי שאינד אזרח ישראל.

 (ב) היה המועמד למינוי גם בעל אזרחות נוספת ודיני המדינה
 שהוא אזרח בה כאמור מאפשרים את שחרורו מאזרחות זו׳ לא יתמנה

 קאדי אלא לאחר שעשה אח כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה.״

ר ב ס ה - י ר ב  ד

 לפי חדק הקאדים, תשכ״א—1961, מתחייב קאדי ״לשמור אמונים למדינת ישראל״
 כחלק מהצהרתו בשעת מינויו. אין התחייבות זו מתיישבת אלא בהיות הקאדי אזרח ישראל.
 חובת האזרחות קיימת לגבי כל עובד מדינה, לפי חוק שירות המדינה (מינויים)׳ תשי״ט-
 1959, אך אין הוא חל על הקאדים. מוצע, על כן׳ לקבוע את האזרחות הישראלית כתנאי

 נוסף לכשירות של קאדים להתמנות לתפקידם.

 1 ס״חתשב״א, עמי 118.
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 חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים(תיקץ), תשכ״ד-1964

9K סעיף mow : א ו ב ף 9 י עי ק בתי הדין הדתיים הדרוזיים׳ תשכ״ג—1962 !, אחרי ס ו ח ב 1 . 
 ״אזרחות ישראלית 9א. (א) לא יתמנה קאיי־מדיהב לפי חוק זה מי שאינו אזרח ישראל.

 (ב) היה המועמד למינוי גם בעל אזרחות נוספת ודיני המדינה שהוא
 אזרח בה כאמור מאפשרים אח שחרורו מאזרחות זו׳ לא יתמנה קאדי־

 מדיהב אלא לאחר שעשה את כל הדרוש מצדו לשם שחרורו ממנה.״

ר . ב ס ה ־ י ר ב  ד

 לפי pn בתי הדין הדתיים הדרוזיים׳ תשכ״ג-1962׳ מתחייב קאדי־מד^ב ״לשמור
 אמונים למדינת ישראל״׳ כחלק מהצהרתו בשעת מינויו. אין התחייבות זו מתיישבת אלא
 בהיות הקאדי־מדיהב אזרח ישראל, חובת האזרחות קיימת לגבי כל עובד מדינה, לפי חוק
 שירות המדינה (מינויים)׳ תשי״ט—1959 ׳ אך אין הוא חל על הקאדים־מדיהב. מוצע׳ על כן׳
 לקבוע את האזרחות הישראלית כתנאי נוסף לכשירות של קאדיס־מדיהב להתמנות לתפקידם.

- 1 ס״מ תשכ״ג׳ עמ׳ 20.
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