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 עמוד

 הצעת חוק בתי דין דתיים(כפיית ציות)(תיקון מם׳ 3) (דרכי דיון וצווי עזר), התש״ם-2000 189

 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעמ הממשלה:

 מבוא

 חוק בתי דין דתיים(כפיית ציות), התשט״ז-1956 (להלן - החוק), אינו מסדיר את סמכותם של בתי הדין

 הדתיים לתת סעדי עזר - צו עיכוב יציאה מן הארץ, צו עיקול זמני וצו למינוי כונס נכסים - כאשר הם דנים

 בענינים שבשיפוטם על פי דיך, מטרתו העיקרית של חוק בתי דין דתיים(כפיית ציות)(תיקון מם׳ 3) (דרכי דיון

 וצווי עזר), התש״ם-2000, המוצע בזה היא לקבוע ולהסדיר בחוק את סמכותם של בתי הדין הדתיים לתת

 סעדי עזר כאמור תוך התאמה להוראות חוק־יםוד: כבוד האדם וחירותו; זאת בהמשך להלכות שקבע בית

 המשפט העליון, אשר הכיר בסמכות טבועה של בתי הדין הרבניים להוציא צווי עיכוב יציאה מהארץ (ראו

 פסק הדין המנחה בבג״צ 3914/92 לאה לב ואח׳ נ׳ בית הדין הרבני האזורי בתל־אביב-יפו ואח׳ פ״ד מח(2) 491)

 וכן בסמכותם להטיל עיקול על נכסים (ראו למשל בג״צ 127/64 ציפורה רייצ׳יק נ׳ בית הדין הרבני האזורי,

 פתח־ תקווה ואח׳ פ״ד יח(3) 337).

 עוד מוצע לקבוע בחוק את דרכי הדיון - דיון בפומבי או בדלתיים סגורות - בענינים הנדונים בפני בתי

 הדין הדתיים במסגרת שיפוטם על פי דין, תוך התאמתן לדרכי הדיון שנקבעו ביחס לבתי המשפט לענייני

 משפחה בחוק בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-995ו.
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 הצעת חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות)(תיקון מם׳ 5) (דרכי דיון וצווי עזר),
 התש״ם-2000

 ו. בחוק בתי דין דתיים (בפיית ציות), התשט״ז-956וי (להלן - החוק העיקרי), בשם

 החוק, במקום ״(כפיית ציות)״ יבוא ״(כפיית ציות ודרכי דיון)״.

 2. אחרי סעיף 1 לחוק העיקרי יבוא:

 ״דרכי דיון וא. (א) בית דין, כשהוא רן בענין שבשיפוטו, ידון בדלתיים סגורות,

 זולת אם ראה בית הדין לקיים את הדיון בפומבי, ואולם רשאי בית הדין

 להרשות לאדם או לסוגי בגי אדם להיות נובחים בשעת הדיון, כולו או

 מקצתו.

 (ב) על דיון בפומבי ועל דיון בדלתיים סגורות כאמור בסעיף קטן(א)

 יחולו ההוראות בדבר איסור פרסום המפורטות בסעיף 70 בחוק בתי

, לפי הענין ובשינויים  המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-21984

 המחויבים.״

 3. בסעיף 4 לחוק העיקרי, במקום ״חמש מאות שקלים״ יבוא ״מחצית הקנס האמור

(להלן - חוק העונשין)״.  בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל״ז-1977ג

 4. בסעיף 5 לחוק העיקרי, במקום ״חמש מאות שקלים״ יבוא ״מחצית הקנס האמור

 בסעיף 40(2) לחוק העונשין״.

 5. אחרי סעיף 7א לחוק העיקרי יבוא:

 ״עיכוב יעיאה 7ב. הוכח להנחת דעתו של בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, כי

 נתבע עומד לצאת את הארץ לצמיתות או לתקופה ממושכת, והעדרו מן

 הארץ עלול לסכל את בירור המשפט או את ביצוע פסק הדין, רשאי בית

 הדין לתת צו האוסר על הנתבע לצאת מן הארץ, וכן להורות על הפקדת

 דרכונו או תעודת המעבר שלו או להתנות תנאים ליציאתו, והכל אם לא

 ניתן להבטיח את בירור המשפט או את ביצוע פסק הדין בדרך של מתן

 ערובה מתאימה או בדרך אחרת.

 מן הארץ

 שינוי שם החוק

 הוספת סעיף 1א

 תיקון סעיף 4

 תיקון סעיף 5

 הוספת סעיפים
 7ב עד 7ו

 םעיכיס מוצע לעדכן את שיעור הקנס שבסמכותם
4 של בתי הדין הדתיים להטיל על פי החוק ־  3 ו
 בנסיבות של אי־התייצבות או סירוב
 למסור עדות, להציג מסמך או להשיב על שאלה, תוך
 התאמה להסדר הקבוע בענינים אלה בחוק בתי המשפט

 [נוסח משולב], התשמ״ד-1984.

 מעיך* 5 לסעיף דב המוצע

 מוצע לקבוע בחוק את סמכותם של בתי
 הדין הדתיים להוציא צו עיכוב יציאה מן הארץ,
 ולהגביל את הפעלתה בהתאם לעקרונות שנקבעו בבג״צ
 3914/92 הנ׳׳ל, דהיינו, לנסיבות שבהן הוכח, להנחת
 דעתו של בית הדין, בי הנתבע עומד לצאת את הארץ

י ר ב  ד

 סעיף 2 מוצע לקבוע בחוק כי בתי דין דתיים,
 כשהם דנים בענינים שבשיפוטם על פי
 דין, ידונו בדלתיים סגורות, אלא אם כן הורה בית הדין
 לדון בענין, בולו או מקצתו, בפומבי; זאת, בדומה לדרכי
 הדיון שנקבעו ביחס לבתי המשפט לענייני משפחה בחוק
 בית המשפט לעניני משפחה, התשנ״ה-995ו (סעיף

 1א(א) המוצע).

 מוצע להחיל על הדיונים המתנהלים בפגי בתי דין
 דתיים בענינים שבשיפוטם את ההוראות המפורטות
 בסעיף 70 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-

 1984, לענין איסור פרסום (סעיף וא(ב) המוצע).

 י ם״ח התשט״ז, עמ׳ 40; התשנ״ב, עמ׳ 138.
 2 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.

 5 ם״ח התשל״ז, עמ׳ 322.
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 עיקול זמני 7ג. (א) בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, רשאי לתת צו עיקול זמני

 על נכסי נתבע שבידי הנתבע או שבידי התובע וכן על נכםי הנתבע שבידי

 אדם אחר (להלן - המחזיק), לרבות כל חוב וזכות, בין שהגיע זמן פרעונם

 ובין אם לאו(להלן - צו העיקול), אם הוכח להנחת דעתו כי אי מתן הצו

 עלול להכביד על ביצוע פסק הדין.

 (ב) אין לעקל נכס הפטור מעיקול על פי דין.

 (ג) המחזיק רשאי להגיש לבית הדין התנגדות לעיקול; התנגד

 המחזיק לעיקול, רשאי מבקש העיקול להגיש לבית המשפט לעניני

 משפחה, שבתחום שיפוטו נמצא בית הרין מטיל העיקול, בקשה לאישור

 העיקול.

 (ד) הגיש מבקש העיקול בקשה לאישור העיקול יעמוד צו העיקול

 בתוקפו עד להחלטה בבקשה או עד לדחיית תביעת התובע או ביטולה,

 לפי המוקדם; לא הגיש מבקש העיקול בקשה כאמור יפקע צו העיקול.

 (ה) בסעיף זה, ״בקשה לאישור העיקול״ - כמשמעותה בתקנות

(להלן - תקנות סדר הדין האזרחי). 4  סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-984ו

 כינוס נכסים דד. (א) בית דין, כשהוא דן בענין שבשיפוטו, רשאי למנות כונס נכסים

 (להלן - כונס) על נכסי נתבע, אם ראה צורך מיוחד במינוי הכונס לשם

 ביצוע פסק הדין, ולענין זה יחולו, כפוף להוראות סעיף זה, הוראות סעיפים

, בשינויים אלה:  53 עד 57 ו־60 לחוק ההוצאה לפועל, התשב״ז-967ו5

 (ו) בכל מקום בסעיפים האמורים, במקום ״ראש ההוצאה

 לפועל״ יבוא ״בית הדין״־,

 (2) בסעיף 57, במקום ״בית המשפט״ יבוא ״בית המשפט

 לעניני משפחה שבתחום שיפוטו נמצא בית הדין״.

 (ב) בית הדין יקבע את שכרו של הכונס, בהתאם לתקנות סדר הדין
 האזרחי החלות בתובענות בעניני משפחה.

ר ב ס  ה

 לסמכותו של בית הדין הדתי בהליך העיקרי, לבין
 התובע, מחלוקת שאינה קשורה להתדיינות בין בעלי
 הדין בהליך העיקרי המתקיים בבית הדין הדתי; לפיכך
 מוצע לקבוע כי על מבקש העיקול המעונין בבירור
 מחלוקת זו להביאה לפגי בית המשפט לעניני משפחה,

 שבתחום שיפוטו נמצא בית הדין מטיל העיקול.

 לסעיף דד המוצע

 מוצע לקבוע כי בית הדין הדתי יהיה מוסמך על פי
 הוראות סעיף זה למנות כונס נכסים אם ראה צורך
 מיוחד במינוי הכונס לשם ביצוע פסק הדין; לבית הדין
 יהיו נתונות סמכויותיו של ראש ההוצאה לפועל לפי
 חוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-ד96ו, ככל הנדרש

 בהקשר זה.

י ר ב  ד

 לצמיתות או לתקופה ממושכת, וכי העדרו מן הארץ
 עלול לסכל את בירור המשפט או את ביצוע פסק הדין
 וזאת רק כאשר לא ניתן להבטיח את בירור המשפט או

 את ביצוע פסק הדין בדרך אחרת.

 לסעיף דג המוצע

 מוצע לקבוע בחוק את סמכותם של בתי הדין הדתיים
 להוציא צווי עיקול על נכסי הנתבע לרבות על נכסים של
 הנתבע שבידי אחר; הסמכות להוציא את צו העיקול
 מותנית בכך שהוכח, להנחת דעתו של בית הדין הדתי,

 כי אי מתן הצו עלול להכביד על ביצוע פסק הדין.

 הטלת עיקול על נכסי נתבע שבידי אחר עלולה לעורר
 מחלוקת רכושית, בין אותו אחר, שאינו כפוף

 4 ק״ת התשמ״ד, עמ׳ 2220.

 5 ס״ח התשכ״ז, עמי 116.
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 התקנת תקנות 7ה. השר לעניני דתות יתקין, בהסכמת שר המשפטים, תקנות לענין

 סעיפים 7ב ער 7ד, לרבות תקנות בדבר סדרי הדין בהליכים לפי הסעיפים

 האמורים.

 שמירת דינים 7ו. אין בהוראות סעיפים 7ב עד 7ה כדי לגרוע מסמכות אחרת הנתונה

 לפי דין לבית דין.״

 תחילה 6. תחילתו של חוק זה בתום שלושה חודשים מיום פרסומו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 סעיף 6 מאחר שלשם יישום החוק המוצע נדרשת 7ה), מוצע שהתוק ייכנס לתוקפו בתום שלושה חודשים
 פעולת הכנה של תקנות (כמוצע בסעיף מיום פרסומו.
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