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ם הממשלה: ע ט ת בזה הצעת חוס מ מ ס ר פ ת  מ

 חוק בחי המש&ס [נוסח משולב](תיקון מס׳ 5ז), החשנ"א-ו99ו [449]

ל תיקון סעיף 9 כ ק העיקרי), ב ן - החו להל ) 1 נוסח משולב], התשמ״ד-1984 ק בתי המשפט [ ף 9 לחו  1 . בסעי
יעצות עם״ יבוא ״בהסכמת״.  מקום, במקום ״בהתי

ת עם״ יבוא ״בהסכמת״. תיקון סעיף 9א יעצו , במקום ״בהתי  2. בסעיף 9א(א) לחוק העיקרי

יעצות עם״ יבוא ״ובהסכמת״. תיקון סעיף 10 , במקום ״ובהתי ף 10(א) לחוק העיקרי  3, בסעי

ר ב ס י ה ר ב ד  ־

 (1) סעיף 9 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
 התשמ״ד-1984 (להלן - החוק העיקרי), קובע:

 ״נשיאים וסגני נשיאים של כתי משפט אחרים

 9. (א) נשיאים וסגני נשיאים של בתי משפט מחוז
 יים ושל בחי משפט שלום יתמנו בידי שר המשפטים

 בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון...:

ם 1, 2 ו־3 פי  לסעי

 מוצע להמיר את חובת ההתייעצות של שר המשפטים
 עם נשיא בית המשפט העליון למינויים שבהם דנים הסעיפים

- בהסכמת הנשיא.

 סייח התשמ׳׳ד, עמ׳ 198.
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 החלפת סעיף 4! 4. במקום סעיף 14 לחוק העיקרי יבוא:

ל שופט לפי סעיף 7(4) ים אח כהונתו ש  ׳•תנאים והליכים 14. (א) הוגשה לועדה הצעה לסי
ן ת היא למנות, מבין חבריה, ועדת משנה שתדו ף לחרק־יםוד: השפיטה, רשאי ^ י פ  ש°פ° ל

 7(4) לחוק־יסח•: בהצעה ותגיש את מימצאיה ומסקנותיה לועדה.
 השפיטה

 (ב) הועדה וכן ועדת המשנה, אם נתמנתה, יאפשרו לשופט לעיין בחומר
. ו לו הזדמנות לטעון טענותיו  שבפניהן ויתנ

ע בהחלטתה את ב ק ל שופט, ת נתו ש ל סיום כהו  (ג) החליטה הועדה ע
״ ל דעתה, את שיעור הגימלה שיקבל. קו  המועד לסיום הכהונה, וכן, לפי שי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 לסעיף 4

 סעיף 7 לחוק־יסוד: השפיטה(להלן - חוק היסוד) קובע:

 ״תהופת כהונה

 7. כהונת שופט תתחיל מעת שהצהיר הצהרת אמונים
 ולא תסתיים אלא באחת מאלה:

(1) 

(2) 

(3) 

 (4) על פי ההחלטה של הועדה לבחירת שופטים
 שהציע יושב דאש הועדה או נשיא בית המשפט העליון

 שנחקבלה ברוב של שבעה חברים לפחות!

 (5) ״.

 בסעיף 23 לחוק היסוד נאמר, בין השאר, כי התנאים
 וההליכים לסיום כהונתו של שופם, ייקבעו בחוק (סעיף
 23(א)(4) לחוק היסוד) ואכן סעיף 14 לחוק העיקרי קובע כי:

 ״סיום כהונה
 14. החליטה הועדה על סיום כהונתו של שופט לפי
 סעיף 7(4) לפי החלמה לחוק־יםח־: השפיטה, תקבע בהחלט
 תה את המועד לסיום הכהונה, וכן לפי שיקול דעתה, את

 שיעור הגימלה שיקבל״.

 נוסח זה אינו מפרט במידה מספקת את ״התנאים
 וההליכים לסיום כהונחו של שופט׳/ כאמור בסעיף 23 לחוק
 היסוד. על כן מוצע להחליף את סעיף 14 לחוק העיקרי,
 באופן שייקבעו כמפורש התנאים וההליכים כאמור,

 שעיקרם:

 (1) הוגשה לועדה הצעה לסיום כהונתו של שופט,
 יכול שתדון בה ועדת משנה ותגיש את מימצאיה

 ומסקנותיה לועדה:

 (2) תינחן לשופט זכות עיון בחומר שבפני הועדה
 וועדת המשנה, ותינתן לו הזדמנות לטעון טענותיו:

 (3) החליטה הועדה על סיום כהונה של שופט, תקבע
 את מועד סיום הכהונה ואת שיעור הגימלה שיקבל.

 (ב) מינוי כאמור בסעיף קטן (א) יהיה לתקופה של
 ארבע שנים, ורשאי שר המשפטים, בהתייעצות עם נשיא

 בית המשפט העליון, להאריכו לארבע שנים נוספות״.

 (2) סעיף 9א(א) לחוק העיקרי קובע:

 ״המשך כהונה של נשיא

 9א. (א) נשיא של בית משפם שלום שנתמנה לשופט
 בית משפט מהחי, רשאי, בהסכמתו, להמשיך ולכהן כנשיא
 של בית משפט שלום אם החליט על כך שר המשפטים,

 בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון...״.

 (3) סעיף 10(א) לחוק העיקרי קובע:

 ״מינוי לכהונה כפועל

 10 . (א< שר המשפטים רשאי למנות, לכהונה בפועל,
 בהסכמת המועמד ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט

 העליון -

(1) 

(2) 

(3) 

 (4) ״•

 (ההדגשות אינן במקור).

 מינויים לכהונה, להמשך כהונה ולכהונה בפועל, מהסו
 גים שפורטו לעיל, נעשים ביום, באמור, ע״י שר המשפטים
 ובהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון. ראוי שמינויים
 לתפקידים מינהליים, הטבועים בהם גם סממנים שיפוטיים -
 דוגמת אלה שבסעיפים(1) ו־(2) שלעיל, ומינויים שיפוטיים
 מהותיים - כאמור בסעיף (3) לעיל - ייעשו בהסכמת נשיא
 בית המשפט העליון. ממילא, גם כיום, מתקיימת התייעצות
 עם נשיא בית המשפט העליון שבסופה מתבקשת הסכמתו

 למינוי.
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ק העיקרי, במקום פסקה (4) יבוא: תיקון סעיף 26  5. בסעיף 26 לחו

ל דן יחיד ל פסק דין ש ר על החלטת ביניים של בית משפט מחוזי או ע  ״(4) בערעו
ל בית משפט שלום, ל החלטה ש ל פסק דין או ע ר ע ת משפט מחוזי שדן בערעו  בבי

 מוסמך לדון שופט אחד:״.

ת עם״ יבוא תיקון סעיף 37 יעצו , בפסקה (5), במקום ״בהתי ( ב ) ן ט  6. י בסעיף 37 לחוק העיקרי, בסעיף ק
.  ״בהסכמת״

ת שענשן תיקון סעיף 51 רו ונות״ יבוא ״עבי , במקום ״חטאים ועו , בסעיף קטן(א)  7. בסעיף 51 לחוק העיקרי
 מאסר שבע שנים או פחות!״ ובמקום ״חמש שנים״ יבוא ״שבע שנים״.

 8. אחרי סעיף 77 לחוק העיקרי יבוא: הוספת סעיפים
 7דא עד 77ג

ש ק ב  ״טענת פסלות ־77א. (א) לאחר תחילת משפט ולפני כל טענה אחרת, רשאי בעל דין ל
ר הענין לדיון לפני שופט אחר ב  ששופט פלוני יפסול עצמו מלישב בדין: ע
ת ת פסלו בה כלשהי או הוחלף שופט שישב בדין, רשאי בעל דין לטעון טענ  מסי
לת הישיבה הראשונה שלאחר ההעברה או החילופין.  נגד השופט האחר בתחי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 התוספת הראשונה שיקבעם שר המשפטים בצו,
 בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון
 ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של

 הבנםת.

 (ג) ״ (ההדגשה אינה במקור).

 קביעת סוגי ערעורים שיידונו בבית משפס מחוזי
 בשופט אחד, כאמור בפסקה (5) לעיל, ראוי שתיעשה
 בהסכמת נשיא בית המשפט העליון (ראה גם את'דברי

 ההסבר להצעת התיקון שבסעיפים 1, 2 ו־3).

פים 7 ד16  לסעי

 בית משפט השלום רשאי לדון בחטאים ובעוונות: כן
 רשאי הוא לדון בפשעים המנויים בתוספת השניה לחוק
 העיקרי אם החליט על כך פרקליט מחוז, ובלבד שלא יוטל

 מאסר של יותר מחמש שנים.

 עיון בתוספת האמורה מראה שנכללו בה רוב העבירות
 לפי חוק העונשין, התשל׳׳ז-1977, שעונשן שבע שנות מאםר
 או פחות. בן מוצע לצמצם את סממחו של פרקליס מהוו
 להפנות לבית משפט השלום נאשם בעבירה שעונשה מאסר
 מעל שבע שנים, רק לגבי עבירה לפי פקודת הסמים
 המסוכנים [נוסח חדש], התשל״ג-1973: העונש שיוטל בשל

 אותה עבירה לא יעלה על מאסר של שבע שנים.

 לסעיפים 8 ו־17

 בסעיפים 146 עד 148 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
 משולב], התשמ׳׳ב-1982, מפורטים הסדרים וההליכים לענץ

 טענת פסלות מלישב בדין כנגד שופט.
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 לסעיף 5

 בעקבות חוק בתי המשפט [נוסח משולב](תיקון מם׳ 9),
 התשמ״ס-1989, שבו נקבע, בין השאר, בסעיף 37 (ב)(4<
 לתוק העיקרי, כי בערעורים על פסקי דין של בתי משפט
 שלום ושל שופטי תעבורה לענין העבירות המפורטות בו,
 ידון בית משפט מחוזי בשופט אחד, מוצע לתקן גם את סעיף
 26 (4) לחוק העיקרי, היינו, שבנוסף לסמכות הקבועה בו
 כיום לבית המשפט העליון, לדון בדן יחיד, בערעורים על פסק
 דין של דן יחיד בבית משפט מחוזי, שדן בערעור על החלטה
 של בית משפט שלום, תתוסף םמכוחו לדון בדן יחיד גם
 בערעורים על פסק דין של דן יחיד בבית משפט מחוזי שדן

 בערעור על פסס דיך של בית משפט שלום.

 לסעיף 6

 סעיף 37 (ב) (5) לחוק העיקרי קובע:

 ״ההרכב

 37. (א)

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן(א), בעניינים הבאים
 ידון בית המשפט המחוזי בשופט אחד, אם לא הורה נשיא בית

 המשפט או סגנו הוראה אחרת לענין מסויים:

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

 (5) ערעורים בעניינים המנויים בחלק ב׳ של
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, ולפני ת נגד שופט, יחליט בה אותו שופט לאלתר  (ב) נטענה טענת פסלו
 כל החלטה אחרת.

ר ב האמו ל ש  (ג) לא היה באפשרותו של בעל דין לטעון טענת פסלות, ב
, רשאי הוא לטענה בשלב שלאחר מכן ובלבד שיעשה זאת מיד (א)  בסעיף קטן

 לאחר שנודעה לו עילת הפסלות.

ת ר לפני בי ע ר ע  77ב. (א) על החלטת שופט לפי סעיף 77א רשאי בעל דין ל
ר ידון נשיא בית המשפט העליון או שופט אחד או  המשפט העליון: בערעו

ל בית המשפט העליון שקבע לכך הנשיא.  שלושה שופטים ש

ר על ההחלטה, יופסק המשפט ולא ע ר ע  (ב) הודיע בעל דין שבדעתו ל
תב - אב בית הדין, במו ר, זולת אם החליט השופט, ו  יימשך עד להחלטה בערעו

 מנימוקים שיירשמו, שיש להמשיך במשפט.

ר  (ג) החליט השופט, ובמותב - אב בית הדין, להמשיך במשפט, כאמו
ת רו ר - אב בית הדין, להו ת ו מ ב ר, ו , רשאי השופט הדן בערעו ( ב )  בסעיף קטן

ל הפסקת המשפט עד להחלטה בערעור.  ע

ך חמישה ימים מהיום שבו , בפירוט נימוקיו, תו ר יוגש בכתב  (ד) הערעו
 הודעה לבעלי הדין החלטת השופט.

ו לבעלי הדין הזדמנות ר יתנ  (ה) השופט או השופטים הדנים בערעו
ר על החלטתו הוגש ש  להשמיע טענותיהם, ודשאים הם לבקש מהשופט, א

. ו ח הערותי ר, להעיר א  הערעו

ר, אלא בהתאם ת לא תישמע ולא תשמש נימוק לערעו  77ג. טענת פסלו
 להוראות סעיפים 77א ו־77ב.

 ערעור על החלמה
 כטענת פסלות

 סייג לערעור

ש ק ב ל טענה אחרת, רשאי בעל דין ל ר ולפני כ לת שמיעת ערעו  77ד. בתחי
ל עצמו מלישב בדין! הוראות סעיפים 77א עד 77ג יחולו, י יפסו נ  ששופט פלו

ף זה״. ת לפי סעי ו ל ס ת פ  בשינויים הסחוייבים, על טענ

 אחרי סעיף 79 לחוק העיקרי יבוא:

 טענת פסלות
 בערעור

.9 
ת בעלי הדין, ליתן מ כ ס ה , ב  79א. (א) בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי

, פסק דין על דרך הפשרה. , כולו או מקצתו ו י  בענין שבפנ

ע מסמכותו של בית המשפט , כדי לגרו א) )  (ב) אין באמור בסעיף קטן
ל פסק דין קף ש ת בעלי הדין, תו ש ק ב  להציע לבעלי הדין הסדר פשרה או לתת, ל

 להסדר פשרה שנעשה ביניהם.

 ׳׳פסק דין על
 דרך הפשרה

 הוספת סעיפים
 79א עד 79ג

 לברור להם דרכים נוספות ליישוב הסכסוך שכיניהם, ובכך
 ייכונו אפשרויות להחיש את פתרון הסכסוך מחד, ולהקל

 מעומס ההדיינויות שבבתי המשפט, מאידך.

 (1) פשרה - לבית משפט הדן בענין אזרחי, תוקנה,
 בהסכמת בעלי הדין, הסמכות ליתן פסק דין על דרך הפשרה
 בענץ שלפניו, דוגמת סעיף 4 (ג) לחוק הפיצויים לנפגעי
 תאונות דרכים, החשל״ה-1975. ייקבע במפורש, שאין
 בהסמכה זו כדי לגרוע מסמכותו של בית משפט להציע לבעלי
 הדין פשרה, או לתת, לבקשת בעלי הדין, תוקף של פסק דין

 להסדר פשרה שנעשה ביניהם.

י ר ב  ד

 פשיטא, שאם תוכח אפשרות ממשית של משוא פנים
 בניהול המשפט, הרי שנבצר מן השופט לשפוט את דינם של
 בעלי הדין או של אחד מהם כאוביקםיביות הדרושה, ולעניו
 זה אין נפקה מינה אם המדובר בהליך פלילי או בהליך אזרחי.
 מוצע איפוא לקבוע שההסדר הקיים בדבר פסלות שופט
 שבחוק סדר הדין הפלילי, יחול גס בהליך אזרתי, וכפועל
 יוצא, יבוטלו הסעיפים שלענין זה שבחוק סדר הדין הפלילי.

ם 9 ו־14 פי  לסעי

 מוצע להקנות לנושאי הפשרה, הפישור והבוררות
 מעמד פורמלי בחוק העיקרי, הכל כדי לאפשר לבעלי הדין
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 חיקון־ סעיף 80

 החלפת סעיף 82

ר , בהסכמת בעלי הדין, להעבי  פישור ובוררות 79ב. (א) בית משפט הדן בענין אזרחי רשאי
ר בית המשפט מקצתו ת: העבי ררו , לפישור או לבו , כולו או מקצתו ו י  ענין שבפנ

ל עניו, כאמור, יגדיר את תחומיו.  ש

ל יסוד הסכמה ל ידי בעלי הדין, ע  (ב) המפשר, או הבורר, יתמנה ע
ל המפשר או  ביניהם ובאישור בית המשפט; לא באו בעלי הדין לידי הסכמה ע
ך רשימה ותו אם מתו רר, רשאי בית המשפט, בהסכמת בעלי הדין, למנ  הבו

 שהגישו לו בעלי הדין, אם לפי בחירתו שלו באין רשימה כזו.
 (ג) לענין סעיף 108 וסעיף זה, ״פישור״ - הליך שבו נועד מפשר עם
 בעלי הדין, כדי להביאם לידי הסכמה על דרך ליישוב הסכסוך, מבלי שיש בידו

ת להכריע בו.  סמכו

 (ד) במהלך הפישור רשאי מפשר להיוועד עם הצדדים, יחד או לחוד, עם
 או בלי עורכי דינם.

ך ת הליכי פישור לא ישמשו ראיה בהלי ר ג ס מ  (ה) דברים שנמסרו ב
 משפטי אזרחי.

ה בהסכם רר שנתמנ רר שנתמנה כאמור בסעיף 79ב, דינו בדין בו  תחולת חוק 79ג. בו
, יחולו: אולם 2 ת, התשכ״ח-1968 , והוראות חוק הבוררו , ו ת או על פי ררו  הבוררות בו
ק ת המשפט״ שבסעיף.1 לחו רר שנתמנה כאמור, ״בי י בו ת בפנ ררו  לענין בו
״ ת. ררו ר את הענין לבו ת, התשכ״ח-1968, יהיה בית המשפט שהעבי ררו  הבו

ך יבוא י ד ה ־ ת י ב לדעה אחת - תכריע דעת אב ב , אחרי ״אין רו ק העיקרי ף 80 לחו  10. בסעי
 ״ובענין פלילי, הדעה המקלה עם הנאשם.״ ,

 11. במקום סעיף 82 לחוק העיקרי יבוא:

בהסכמת נשיא ל בתי המשפט, ו י המינהל ש ר המשפטים יקבע את סדר  ״סדרי מינהל 82. ש
 בית המשפט העליון ימנה מנהל לבתי המשפט, בין שופט ובין שאינו שופט,

ל ביצועם של סדרי המינהל.״  שיהיה אחראי בפניו ע

י ב ס י ה ר ב  ד

 לסעיף 10

 סעיף 80 לחוק העיקרי קובע:

 ״בית המשפט •שנחלקו בו הדעות

 80. בית משפט הדן בשלושה או יותר, ונתלקו דעות
 השופטים, תכריע דעת הרוב; אץ רוב לדעה אחת - תכריע
 דעת אב״ביתיהדין: לא היתה דעת רוב לענץ סוג העונש או
 מידת העונש - רואים שופט שהציע את סוג העונש או מידת
 העונש החמורים ביותר בנסיבות הענין, כאילו הצטרף לדעתו
 של השופט שהציע את ההצעה הקרובה ביותר להצעתו:
 נחלקו הדעות איזהו סוג העונש או מידת העונש החמורים

 ביותר - תכריע דעת אב־בית־הדין.״

מוצע לקבוע שבמקרה שאין רוב לדעה אחת בענין  י

 פלילי, שאיננו סוג העונש או מידתו, הכריע הדעה המקילה
 עם הנאשם.

 לסעיף 11

 סעיף 82 לחוק העיקרי קובע:

 ״פדרי מינהל

 82. שר המשפטים יקבע את סדרי המינהל של בתי

 (2) פישור - בית משפט הדן בענץ אזרחי רשאי,
 בהםכמח בעלי הדין, להעביר ענין שבפניו, לפישור - הליד
 שבו ייוועד מפשר עם בעלי הדין, יחד או לחוד, עם או בלי
 עורכי דינם, כדי להביאם לידי הסכמה על דרך ליישוב
 הסבסוד, מבלי שיש בידו סמכות להכריע בו. דברים שנמסרו

 בהליכי פישור לא ישמשו ראיה בהליך אזרחי.

 (3) . כורדות - לבית משפט הדן בענין אזרחי חוקנה,
 בהסכמת בעלי הדין, הסמכות, להעביר ענין שבפניו
 לבוררות, והוראות חוק הבוררות, התשכ׳׳ח-1968, יחולו.

 (4) מינוי מפשר או כודר - מפשר או בורר יתמנה על
 ידי בעלי הדין ובאישור בית המשפט. לא באו בעלי הדין לידי
 הסכמה על המפשר או הבורר, רשאי יהיה בית המשפט
 למנותו אם מתוך רשימה שהגישו לו בעלי הדין, אם לפי

 בחירתו שלו באין רשימה כזו.

 (5) תקנות - שר המשפטים יוסמך לקבוע בתקנות את
 סדרי מינויו של בורר או של מפשר, סדרים וכללים בהליכי
 פישור, ותעריף מקסימלי לשכר טרחה שישולם לבורר או

 למפשר.

 ס׳׳ת התשכ״ח, עמי 184.
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ד 81״  12. בסעיף 104 לחוק העיקרי, במקום ״69״ יבוא ״68״ ואחרי ״79״ יבוא ״

 13. אחרי סעיף 105 לחוק העיקרי יבוא:

 105א. לעבין שיפוט משמעתי עקב מילוי תפקידיו כרשם ולענין השעיה
 מתפקיד רשם, דין רשם שאינו שופט כדין שופט.

 105ב. לענין פסלות מלישב בדין, דין רשם שאינו שופט כדין שופט, והוראות
 סעיפים 77א עד 77ד יחולו.

 תיקון סעיף 104

 הוספת סעיפים
 105א - 105ג

 ״משמעת

 פסלות

״ רסם ברשומות. ם תפו ש ל י נתו ש ל גמר כהו  פרסום ברשומות 105ג. הודעה ע

 14. בסעיף 108 לחוק העיקרי, בסעיף קטן (א), אחרי פסקה (2) יבוא:

רר או מפשר לפי סעיף 79ב:  ״(2א) סדרי מינוי בו

 (2ב) סדרים וכללים בהליכי פישור:

ל ידי בעלי ר או למפשר, ע ר ו ב  (2ג< התעריף המקסימלי לשכר טרחה שישולם ל
ק זה.״ ת ופישור, לפי סעיפים 79ב ו־79ג לחו  הדין, בהליכי בוררו

נה לחוק העיקרי, בחלק ב׳ שבה, יבוא: ספת הראשו  15. בתו

, וערעור לפי סעיף 60 3 ה ר ו ב ע ת  ״1. עררים לפי סעיפים 52(ב) וי55 לפקודת ה
 לאותה פקודה.״

 תיקון סעיף 108

 תיקון התוספת
 הראשונה

ר ב ס  ה
 השיפוטיים, עקרון היסוד שאין עליהם מרות זולת מרותו של
 הדין. מאידך גיסא, הם עובדי מדינה, המתקבלים לעבודה לפי
 חוק שירות המדינה(מינויים), התשי״ט-1959, יכולים להיות
 מפוטרים ללא קשר לתפקידם השיפוטי, נחונים לדין משמעתי
 של עובדי המדינה לפי תוק שירות המדינה (משמעת), וכן

 לדין משמעתי של לשכת עורכי הדין.

 המצב המתואר לעיל, מעורר בעיות בתחום אי תלותו
 של מי שממלא תפקיד שיפוטי ואף עלול, במקרים מםויימים,

 ליצור מצב של ניגוד עניינים.

 מוצע שבשני עניינים עיקריים יחולו הוראוח החוק
 העיקרי לענין שופט - גם על רשם שאינו שופט:

 (1) לענין שיפוט משמעתי עקב מילוי תפקידיו כרשם
 ולענין השעייה מתפקיד כרשם:

 (2) לעניו פסלות מלישב בדין.

 כן מוצע לקבוע כי הודעה על גמר כהונתו של רשם
 תפורסם ברשומות. התיקונים המוצעים יוסדרו בהתאמה גם
 לגבי רשם שאינו שופט, בבית הדין לעבודה, בתיקון לחוק
 בית הדין לעבודה (ראה סעיף 18 להצעה). תוק שירות
 המדינה (משמעת), התשכ״ג-1963, וחוק לשכת עורבי הדין,
 התשכ׳׳א-1961, יתוקנו כך שהוראותיהם לא יחולו לגבי
 עבירת משמעת שעשה עובד מדינה׳ או עורך דין, לפי הענץ,
 לפי החיקוק שבו מדובר, שלגביה הוא נתון לשיפוט משמעתי

 בהיותו רשם.

 לסעיף 15

 מוצע לקבוע שבערעור על החלטת שופט תעבורה לענין
 פסילת רשיון נהיגה ובערד על החלטות רשות הרישוי באותו

 ענין, ידון בית המשפט המחוזי בדן יחיד.

י ר ב  ד
 המשפט וימנה על ביצועם אח אחד השופטים שיהיה אחראי

 בפניו׳׳.

 מוצע לקבוע כי מנהל בתי המשפט הוא הממונה על
 ביצוע סדרי המינהל של בתי המשפט, ושמינויו של מנהל
 לבתייהמשפס, בין שופט ובין שאינו שופט, ייעשה בהסכמת

 נשיא בית המשפט העליון.

 לסעיף 12

 אץ מקום לאבחנה(שבחוק הקיים), לענין כלל היסוד של
 פומביות הדיון, בין דיון בפני בית משפט לבין דיון בפני רשם.
 מוצע איפוא להחיל את העיקרון וחריגיו, שבסעיף 68 לחוק
 העיקרי, גם על רשם והדיונים שלפניו. כך גם ראוי, שרשם
 שמצא כי נפלה טעוח בפסק דין או בהחלטה אוזרת שנתן, יוכל
 לעשות שימוש בסעיף 81 לחוק העיקרי לשם חיקון הטעות.

 מוצע איפוא לתקן את םעיף 104 לחוק העיקרי, בדבר
 תחולת הוראות התוק העיקרי על רשם ועל הדיונים שלפניו,

 ולכלול בו גם את הוראות סעיפים 68 ו־81 לחוק העיקרי.

 לסעיפים 13, 18, 19 ו־20

 הרשמים של בתי המשפט מתמנים כאמור בסעיף 84
 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984, על ידי
 נשיא בית המשפט העליון באישור שר המשפטים. חלקם הם
 שופטים וחלקם אינם שופטים, ובאלו האחרונים דנה הצעת
 חיקון זו. הרשמים שאינם שופטים ממלאים פונקציוח
 שיפוטיות: מתן רשות להתגונן, ענייני שטרות, ענייני הוצאה

 לפועל, ותפקידים רבים נוספים לפי תקנות סדרי הדין.

 מעמד הרשמים שאינם שופטים הוא מעמד כלאיים או
 מעמד ביניים: מחד גיסא, חל עליהם, במילוי תפקידיהם

 נ דיני מדינת ישראל, נוסת חדש ד, עמ׳ 58.
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ספת השניה לחוק העיקרי, במקום האמור בה יבוא: תיקון התוספת  16. בתו
 השניה

״ . 4 נוסח חדש], התשל״ג-1973 ת לפי פקודת הסמים המסוכנים [ רו  ״1. עבי

, סעיפים 146 עד 48! תיקון תוק 5 נוסח משולב], התשמ״ב-1982  17. בחוק סדר הדין הפלילי [
י ל י ל ס ו ה י י י ה י  ו־209 - בטלים. ס

6 - תיקון חוק  18. בחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969
 בית הדין לעבודה

 (1) בסעיף 3, במקום ״לפי חוק השופטים, התשי״ג-1953 (להלן ־- חוק השופטים)״
 יבוא ״לפי חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984 (להלן - חוק בתי

 המשפט)״.
ף 3א, המלים ״[נוסח משולב], התשמ״ד-1984״ - יימחקו.  (2) בסעי

בהסכמת נשיא בית הדין ף ד, במקום ״ועם נשיא בית הדין הארצי״ יבוא ״ו  (3) בסעי
 הארצי.״

 (4) בסעיף 8, במקום סעיף קטן (ב) יבוא:

ת י ב ל שופט ב  ״(ב) סעיף 5, וסעיפים 11 עד 24 לחוק בחי המשפט, יחולו ע
 הדין.״

 (5) אחרי סעיף 16 יבוא:

 ״טענת פסלות 16א. האמור בסעיפים 77א עד 77ד לחוק בתי המשפט יחול,
ר ת הדין: ערעו ד בשינויים המחוייבים, גם על נציג ציבור בבי י ב י ג צ י צ ל נ ג  נ

ת הדין הארצי וידון בו נשיא בית  כאמור בסעיף 77ב, יהיה לפני בי
ת הדין הארצי  הדין הארצי או שופט אחד או שלושה שופטים של בי

ת הדין הארצי.״ קבע לכך נשיא בי  ש

 (6) בסעיף 23, במקום ״סעיפים 12 ו־14 לחוק בתי המשפט, התשי״ז-1957,״ יבוא
 ״סעיפים 34 ו־36 לחוק בתי המשפט,״.

 (7) בסעיף 27 -

 (1) במקום סעיף קטן (א) יבוא:

ו יהיו בהתאם ל הרשם וערעור על החלטותי  ״(א) סמכויותיו ותפקידיו ש
 לסעיפים 86, 87, 88, 90,89 (1) עד 90 (11), 91, 95, 96, 98, 99, 100,
 101, 102 וי103 לחוק בתי המשפט, בתיאומים ובשינויים המחוייבים לפי

 העני!.״

 (2) ״תרגום טכני״ של סמכויותיו ותפקידיו של רשם
 בבית הדין לעבודה לפי פקודת הרשמים, 1936, לסעיפים
 המקבילים לפי החוק העיקרי, בתיאומים ובשינויים המחויי־

 ביס לפי הענין.

 (3) החלת הודאות בדבר שיפוט משמעתי, השעיה,
 פסלות ופרסום גמר כהונה של שופט, על רשם שאינו שופט,

 בבית הדין לעבודה (ראה לעיל).

 (4) החלת הוראות בדבר פסלות מלישב בדין על נציג
 ציבור כבית הדין.

י ר ב  ד

 לסעיף 18

 כסעיף זה מובאים -

 (1) תיקונים ותיאומים ״טכניים״ בחוק בית הדין
 לעבודה, הנובעים מחקיקת הנוסח המשולב של חוק בתי
 המשפט, ועיגון בחוק בית הדין לעבודה, של הוראות המצויות
 כיוס בתקנות בית הדין לעבודה (סדר דין), התשכ׳׳ט-1969.

 4 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 27, עמ׳ 526.

 5 ם״ח התשמ״ב, עמי 43.

 6 ס׳׳ח התשב׳׳ט, עמ׳ 70.
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 (2) אחרי סעיף קטן (ב2) יברא:

ב מילוי תפקידיו כרשם רלענין השעיה ק  ״(ב3< לענין שיפוט משמעתי ע
 מתפקיד כרשם, דין רשם שאינו שופט כדין שופט.

 (ב4) לענין פסלות מלישב בדין, דין רשם שאינו שופט כדין שופט,
 והוראות סעיפים 77א עד 77ד לחוק בתי המשפט יחולו.

״ ל רשם תפורסם ברשומות. נתו ש  (ב5) הודעה על גמר כהו

 (8) בסעיף 39, המלים ״[נוסח משולב], התשמ״ד-1984״ יימחקו.

, אחרי סעיף 63 יבוא: 7  19. בחוק שירות המדינה (משמעת), התשכ״ג-1963

רות משמעת שעשה עובד המדינה שהוא רשם  ״אי תחולה 63א. חוק זה לא יחול לגבי עבי
ף ת דין, שלגביהן הוא נתון לשיפוט משמעתי לפי סעי ם של בית משפט או של בי ש י ל  ע

 105א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984, או לפי סעיף 27 (ב3)
 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969״.

, אחרי סעיף 62 יבוא: 8  20. בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ״א-1961

ל רך דין שהוא רשם ש ת משמעת שעשה עו רו  ״אי תתולה 62א. חוק זה לא יחול לגבי עבי
ף ל בית דין, שלגביהן הוא נתון לשיפוט משמעתי לפי סעי ם בית משפט או ש ש ל ר  ע

נוסח משולב], התשמ״ד-1984, או לפי סעיף 27 (ב3) ק בתי המשפט [  105א לחו
 לחוק בית הדין לעבודה, התשכ״ט-1969״.

 21. בפקודת התעבורה, סעיף 23 - בטל.

לת רות שעונשן שבע שנים או פחות שהיו תלויים ועומדים ביום תחי  22. (א) תיקים בשל עבי
ת משפט השלום, אם י ב ת משפט מחוזי ולא החל הדיון בהם, יועברו לדיון ב ל חוק זה בבי  תקפו ש
ל בתי המשפט הנוגעים בדבר.  הורה על כך מנהל בתי המשפט לאחר תיאום עם הנשיאים ש

ל ר הועברו אליו לפי החלטתו ש ש ת משפט השלום א  (ב) תיקים שהיו תלויים ועומדים בבי
ל חוק זה, מוסמך בית לת תקפו ש  פרקליט מחוז לפי סעיף 51(א)(1) לחוק העיקרי, לפני יום תחי
ותר משבע שנים. , אולם לא יוטל מאסר של י  משפט השלום לדון בהם גם לאחר תחילת תקפו

יים ועומדים בפני ל עבירה לפי סעיף 64א(ב) לפקודת התעבורה, שהיו תלו ש  (ג) תיקים ב
ל חוק זה, מוסמכים הם לדון בהם רה לפני יום תחילת תקפו ש  בית משפט השלום ובפני שופט תעבו
ן זה, ״שופט י , אולם לא יוטל בהם מאסר של יותר משבע שנים; לענ  גם אחרי תחילת תקפו

״ רה״ - כמשמעותו בפקודת התעבורה.  תעבו

 תיקון חוק
 שירות המדינה

 (משמעת)

 תיקון חוק
 לשבת עורכי הדין

 תיקון פקודת
 התעבורה

 הוראות מעבר

 שלום מוסמך לדון בה ולהטיל כל עונש שנקבע לה על אף
 האמור בכל דין אחר״.

 סעיף זה הרחיב את סמכותו של בית משפט השלום לדון
 בעבירוח שדינן מאסר חמש שנים (סעיף 36ב(ג< לפקודה),
 שבע שנים(סעיף 64(א) לפקודה) ותשע שנים(סעיף 64א(ב)
 לפקודה). מוצע להתאים את סמכותו של ביח משפם השלום
 בעבירות תעבורה לסמכותו הכללית לדון בעבירות לפי חוק

 בתי המשפט.

 הצעות חוק 2070, ה׳ באבהתשנ״א, 16.7.1991

י ר ב  ד

 לפעיף 21

 תיקון פקודת התעבורה [נוסח חדש]:

 בסעיף 23 לפקודת התעבורה [נוסח חדש] נאמר:

 ״שיסןט

 23. נאשם אדם בעבירת תעבורה יהיה בית משפט

 י ס״ח החשכ״ג, עמ׳ 50.
 9 סייח התשכ״א, עמ׳ 178.
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