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138 . .  חוק עבירות קנס (נושאי משרה שיפוטית), התשמ:״א—1981 . .



 מתפרסמת כזה הצעת חוק מטעמ הממשלה:

ו98ו  חוק עבירות קנס (נושאי משרה שיפוטית), התשמ״א-

 1. בחוק הדיינים, התשט״ו—1955/ האמור בסעיף 25 יסומן (א), ואחריו יברא:

 ״(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עבירה שנקבעה כעבירת קבס
 לפי כל חיקוק.״

 תיקון חוק
 הדיינים

 2. בחוק הקאדים, התשכ״א—1961 האמור בסעיף 23 יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עבירה שנקבעה כעבירת קנס

 לפי כל חיקוק.״

, האמור בסעיף 28 יסומן  3. בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ״ג—1962 3
 (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על עבירה שנקביה כעבירת קנס
 לפי כל חיקוק.״

 תיקוז חוק
 הקאדים

 תיקיז חוק
 בתי הדין הדתיים

 הדרוזיים

 דצדי הסבר
 האחד, הגשת התביעה על ידי היועץ המשפטי לממש
ה והשני, דיון בתביעה בבית משפט מחוזי בהרכב  ל

 של שלושה שופטים.

 בראה כי אין הצדקה לקיום שבי התנאים האמורים
 לגבי עבירת קבס, ואכן, ביום י״ז בחשדן התשמ״א
 (27 באוקטובר 1980} קיבלה הכנסת את חוק השופטים
 (תיקיז מם׳ 6), התשמ״א—1980 (ס״ח התשמ׳׳א עמ׳

 6), שקבע לאמור:

 ״1. האמור בסעיף 26 לחוק השופטים, התשיי׳ג—
 1953, יסומן (א) ואחריו יבוא:

 ״(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על
 עבירה שנקבעה. כעבירת קנם לפי כל חיקוק.״

 משמעות הדבר כי בעבירות קנם דין שופט כדין
 כל אזרח אחר, מוצע כי אותו דין יחול גם לגבי דיין,

 קאדי וקאדי מד׳הב.

 בסעיף 26 לחוק השופטים, התשי״ג—1953, נקבע
:  לאשר.

 ״26. לא תוגש תביעה פלילית נגד שופט אלא
 על ידי היועץ המשפטי לממשלה ולפני בית

 משפט מחוזי בהרכב של שלושה שופטים״.

 הוראות זהות נקבעו לגבי דיינים, קאדים וקאדים
 מד׳הב בחוק הדיינים, בחוק הקאדים ובחוק בתי הדין

 הדתיים הדרוזיים.

 הוראות אלה יוצרות קשיים בטיפול בדו׳׳חות על
 עבירות קנס שהוגשו כנגד שופט, דיין, קאדי או קאדי
 מד׳הב, שכן דו״ח כאמור הוא בגדר ״הזמנה וכתב
 אישומי׳, ועל פי חוק סדר הדין הפלילי, התשכ״ז;—1965,
 רואים את מי ששילם את הקנס במועדו ״כמי שהודה,

 הורשע ונשא את ענשו״.

 לפי ההוראות הנזכרות חייבים להתמלא שני תנאים
הב:  לשם הרשעת שופט, דיין, קאדי או קאדי מד׳

 1 ס׳׳ח התשס״ו, עמ׳ 68-.
 2 ס״וז התשכ״א, עמי 118.

 3 ס״ח'התשכ״ג, עמי 20.
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