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 חוק הדיינים, הקאדים והקאדי מדיהב (חקירה ושיפמו פלילי), [290]
 התש"ן-1990

 1. במקש סעיף 25 לחוק הדיינים, התשט״ו-1955', יבוא: תיקון חיק
 הדיינים

 ״חקירה ושיפוט 25. (א) לא תיפתח חקירה פלילית נגד דיין אלא בהסכמת היועץ המשפטי

י לממשלה, ולא יוגש כתב אישום נגד דיין, אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה; ל י ל  פ

 (ב) לא יידון אישום פלילי בגד דיין אלא לפני בית־משפס מחוזי בהרכב
 של שלושה שופטים,זולת אם הסכים הדיין שהאישום יידון בדרך הרגילה;

 (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על עבירה שנקבעה כעבירת קנם לפי כל
 חיקוק; ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצזב.״

י  דברי הסב

 לפי סעיף 12 לחוק השפיטה לא תפתח חקירה נגד שופט כי מעמד דיין, קאדי דקאדי מד׳הב שווה למעמד שופט, מן הדין
 אלא בהסכמת היועץ המשפטי לממשלה. הוראה כזאת חסרה ששוויון זה יהיה גם בנושא של פתיחת חקירה.

י יי לשם כך בא התיקון המוצע. י ע ס ב ם י י י א ק 2 י״י? ה י 3 ' ע ס ׳ ב ם ' נ י י ד ק ה י ח ' ' > א י 2  בסעיו׳ 5
 • 28 לחוק בחי הדין הדתיים הדרוזיים. הואיל ואין חולק על כך

 ס״חהתשט׳׳׳׳, עמ׳ 68: התשי׳׳ם, עמ׳ 135 :החשכ׳׳ד, עמ׳ 140 : התשכ׳׳ו, עמ׳18:התשכ״ט, עמי 99,41: התשל׳׳י, עמי 43¡
 התש׳׳ם, עמי 94: זזתשמ״א, עמי 141: התשמ״ד, עכו׳ 50: החשמי׳ו. עמ׳ 36; התשמ׳׳ס, עמי 69 ועמי 76.
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 2. במקום סעיף 23 לחוק הקאדים, התשכ״א-21961, יבוא:

 ״חקירה ושיפוט 23. (א) לא תיפתח חקירה פלילית נגד קאדי אלא בהסכמת היועץ המשפטי

* לממשלה, ולא יוגש כתב אישום נגד קאדי, אלא גידי היועץ המשפטי לממשלה: ל י ל  פ

 (ב) לא יידון אישום פלילי נגד קאדי אלא לפני ביתימשפט מחוזי בהרכב
 של שלושה שופטים זולת אם הסכים הקאדי שהאישום יידון בדרך הרגילה;

 (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל
 חיקוק, ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מינהלי קצוב.״

 3. במקום סעיף 28 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים, התשכ״ג־31962, יבוא;

 ״חקירה ושיפוט 28. (א) לא תיפתח חקירה פלילית נגד קאדי מד׳הב אלא בהסכמת היועץ

י המשפטי לממשלה, ולא יוגש כתב אישום נגד קאדי מדיהב, אלא בידי היועץ ל י ל  פ

 המשפטי לממשלה:

 (ב) לא יידון אישום פלילי נגד קאדי׳מד׳הב אלא לפני בית־משפט מחוזי
 בהרכב של שלושה שופטים זולת אם הסכים הקאדי מד׳הב שהאישום יידון

 בדרך הרגילה:

 (ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי כל
 חיקוק, ועל עבירה מינהלית שדינה קנס מיבהלי קצוב.״

 חבר הכנםת יצחל לוי

 2 סייח התשכ״א, עמי 118: התשכ״ד, עמי 141: הוזשכ״ם,""עמ׳ 99: התשמ״א, עמי 141: התשכד׳י, עמי 36.

 נ ס״ח הוזשכ״ג, עמי 20: התשב׳׳ד, עס׳ 141¡ התשכ״ט, עמי 99: וזתשל״ו, עמי 144: התש״ם, עמי 84: התשמ׳׳א, עמי 141:

 התשמ״ו, עמי 36.

 מתפרסמת בזה הצעת חמי, מטעם ועדת החינוך והתרבות של הכנעת:

 חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון מס׳ 8), התש׳ץ-1990 {291]

 תיקון סעיף 4א 1. בסעיף 4א לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי״ח-11958, בסופו יבוא: ״וחבר אחד יהיה

 . . יושביראש התאחדות הסטודנטים בישראל״.

 תיקון חוק
 הקאדים

 תיקון חוק
 בתי הדין

 הדתיים הדרוזיים

 בישראל מבטיחה כי כל אימת שיוחלף היושב ראש יוכל הבא
 במקומו להיות חבר במועצה. בכך יבוא לידי ביטוי נציגו

 הנבחר והמקובל של ציבור הסטודנטים.

 חבר הכנסת חגי מירופ

י ר ב  ד

 עקב תחלופה גבוהה של ראשי הםסודנטים נוצר מצב
 שמנהיג הסטודנטים שנבחר בתקופה מסויימח חדל לבטא
 לאחר מספר שנים את עמדות הסטודנטים. קביעה מפורשת
 כחוק לפיה חכר אחד יהיר, יושב ראש התאחדות הססידנטים

 י סייח החשי׳׳ח, עמי 191: החשל׳׳ס, עמ׳ 24-

 132 הצעות חוק 1979, ב׳ באדר החש׳ץ, 27.2.1990

 המחיר 28 אגורות ISSN 0334-3030 סודר בםז־ד־צילוס, דפוס הממשלה, ירושלים


