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השם הקצר

•1

פקודה זו.תקרא פקודת בזיון בית המשפט.

פירוש

«2

בפקודה זו יהא למונה ״בית משפט״ הפירוש דלקמן מלבד אם

ענין הכתוב יחייב פירוש אחר —
״בית משפט״ פירושו כל בית משפט אזרחי ,לרבות בית משפט עירוני
ובית משפט לקרקעות.
התנהגות פרועה בבית־
משפט או סמוך לבית
משפט והפרוצידורה
בענין זה

•3

) (1כל המונע פקיד ביודהמשפט בזדון ע״י איזה מעשה או איום

מלמלא את תפקידו ,או המתנהג בזדון שלא כשורה ,בדרך של אלמות ,איום או
באפן מחפיר ,בתוך ההדר או המקום שבו יושב ביה המשפט לדין או סמוך לאותו
חדר או מקום ,במדד! שיש בה כדי הטלת אימה על בעלי הדין או על אנשים אחרים
הבאים לבית המשפט ,וכל המקים רעש בעוד בית המשפט יושב לדין מתוך שהוא
מביע הסכמה או אי הסכמה לכל פעולה משפטית אד לכל פםק־דין ,או מקים רעש
בכל צורה אחרת ,וכל העולב בזדון כל חבר מחברי בית המשפט או כל חבר־יועץ
או כל פקיד מפקידי בית המשפט בשעה שהוא יושב לדין או בשעה שהוא משמש
בבית המשפט ,או בשעה שהוא הולך לבית המשפט או חוזר משם ,הדי עלול אותו
אדם להתפס מיד עפ״י צו בית המשפט ולהעצד עד שבית המשפט יסיים את
ישיבתו ולאחר עריכת חקירה ודרישה ועיון בו במקום ומיד ובלא כל משפט
נוסף

יהא צפר לקנס של המשה פונטים או למאסר הדש ימים לפי דאות עיניו

של בית המשפט.
)(2

על כל דבר עונש כזה יערך זכרון דברים שבו ירשמו את העובדות

המהוות את העברה ומדת העונש ,ואם הוטל העונש ע״י שופט־שלום ,תשלח העתקה
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מוכדון הדברים בתוך שלושה ימים לזקן השופטים ,והלה רשאי ,מבלי שישמע
כל טענה ,לשנות את הצו שניתן ע״י שופט השלום או לבטלו.
)(3

שום דבר האמור בסעיף זה לא יפגע באחריותו של אדם העובר

עברה כלפי בית משפט או כלפי כל פקיד מפקידיו להיות מובא במשפט עפ״י
סעיף  112או  116של החוק הפלילי העותומני:
בתנאי שאם נענש אדם על עברה עפ״י סעיף זה לא יהא צפוי להיות מובא
במשפט שנית על אותו הדבר ,ואם החלו כבר במשפט ,יעוכב ע״י בית המשפט
המחוזי באותו האופן ובאותם התנאים אשר ייטבו בעיני בית המשפט.
•4

)(1

מקום שמשפט אזרחי או פלילי עודנו מתברר בפני בית משפט ,פרסום שיש.בי כיי
,

,

להטות משפם צדק או

,

ופרסם אדם כל דבר בכתב או עשה כל מעשה ביחס לאותו משפט המכוונים אי משום נזיץ בית המשפט
העשויים להשפיע על אותו משפט או להפריע או לעכב את מהלך הצדק או
לגרום בזיון לבית המשפט שבפניו מ ת ב ר ר המשפט ,יכול בית המשפט הגבוה,
•

עפ׳יי בקשת כל צד למשפט ,או על דעת עצמו או על פי הצעת היועץ המשפטי,

ז

להזמין אותו אדם ו י ו פ י ע ויתן טעם מדוע לא יענש בקנס או במאסר על בזותו
את בית המשפט ,ואם לא הופיע ,יכול בית המשפט להשתמש בצו תפיסה כלפי
אותו אדם כמו שנקבע להמראת צו או איסור בית דין.
)(2

כל צו עונש שניתן עפ״י סעיף זה לא יטיל עונש העולה על מאסר

שנה אחת או על קנס מאה פונט או על שני העונשין כאחד.
•5
,

ס ר ב עד לההקר עפ״י החוק או להשיב על אותן שאלות שהוצגו דין עד המסרב
,

,

,

,

להשיב על שאלות

,

.

י לפניו כחוק ,ולא הראה כל טעם צודק לםרובו ,יכול בית המשפט לתתו מיד במאסר
למועד שלא יעלה על חדש אחד ,חוץ אס הסכים בינתים ,לפני סיום המשפט,
15

החקר ולהשיב על שאלות.
.6

) (1בית המשפט העליון ,בית המשפט לפשעים חמורים ,בית משפט המסרב לציית לצוויי
,

.

,

מיוחד שנתכונן עפ׳יי סעיף  55של דבר המלך במועצה על
,1922

,
פ ל ע ז ת י נ ה

ב־ת המשפט
) א  / 7י (

׳ י־ה־

בית המשפט המחוזי ובית המשפט לקרקעות ,תהא להם הסמכות לכוף אדם

בקנס או במאסר לציית לכל צו שניתן על ידם והמצוה לעשות איזה מעשה או
האוסר לעשות כל מעשה.
)(2

.

לא ינתן צו המטיל קנם או מאסר אלא אם כן הוזמן הממרה

להופיע ונענה להזמנה ,או ,כשלא בא מעצמו ,הובא לפני בית המשפט בצו תפיסה
כדי להראות טעם מדוע לא ינתן נגדו צו כזה.

 9ניבי !193

לי
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ירידה לנכסים

מי שהאשימוהו בהמראה ואי אפשר למצוא אותו בתוך תחומי

(1) •7

שפוטו של כל בית משפט בפלשתינה )א׳יי( ,יכול בית המשפט ליתן צו המטיל
קנם

או מאסר ככל אשר ימצא לצודק ,או לצוות שינתן כתב ירידה לנכסיו,

ואותו כתב ירידה לנכסים ישעבד את נכסי המקרקעים שלו באותו אופן ובאותו שעור
מכל הבחינות כדין צו ירידה לנכסים במשפט אזרחי.
)(2

כתב ירידה לנכסים יהא ערוך אל שני אנשים או אל יותר משנים

שיתמנו לכך ע״י בית המשפט ,ובו יצטוו ויורשו לרדת לכל נכסי המקרקעים של האדם
שניתן נגדו הכתב ,ולגבות וליטול ולקבל לרשותם לא רק את דמי השכירות והדוחים
של מקרקעיו האסורים ,אלא גם את סחורותיו ,כליו ומטלטליו ולעכבם ולהחזיקם
בידם בתורת עיקול ,עד שיופיע לפני בית המשפט ויסיר מעליו את אשמת הבזיון.
או עד שבית המשפט יצוד ,א ח ר ת  :יכול בית המשפט לצוות לשלם מתוך ההכנסות.
המתקבלות מאותם הנכסים שירדו אליהם ,את כל ההוצאות הכרוכות בהוצאה
לפועל של הירידה לנכסים לרבות אותו השכר ההוגן לאנשים שנתמנו להוציא
לפועל את הירידה לנכסים ,ככל אשר ימצא בית המשפט לנכון לפסוק.
)(3

בכל משפט נגד אדם על המראה ,יתן בית המשפט שבפניו

מתברר הענין אותו צו שימצא לנכון ביחס לתשלום ההוצאות שנגרמו מתוך כך.

ערעורים
מ ס

'

9

•8
לב

׳

) (1צו המטיל ענש שניתן ע״י בית משפט מחוזי או בית משפט

לקרקעות עפ״י סעיף  6יהא ניתן לערעור באותם התנאים הנוהגים בערעור על

ז < 9 3

פסק דין פלילי המטיל עונש כיוצא בזה.
)(2

בהתחשב עם הודאות סעיף  ,(2) 3אין לערער על כל צו המטיל

ענש שניתן ע״י כל בית משפט עפ״י סעיף 3
הפקודה תנהג לגבי בירור

•9

).(1

ההוראות דלעיל שבפקודה זו תחולנה על כל פעולה משפטית של

משפטי בפני פקידים

מסדרים.

פקיד מסדר בברור תביעות עפ״י פקודת הקרקעות )קביעת זכות הקנין( ,כאילו

ייז •

היה אותו פקיד בחזקת בית משפט וכאילו היה העונש שהוטל ע״י פקיד מסדר

ה

ס

עונש שהוטל ע״י שופט שלום.
העולב מת בית המשפט

•10

)(1

כל

אדם —

מס׳  25לט׳ 1930
)א(

המשתמש במלים ,בין בעל פה ובין בכתב ,כלפי כל שופט בבית דין
דתי ,או כלפי כל שופט שלום בקשר עם משרתו ,על מנת ל נ ב ל
את שמו בתורת שופט ,או

בזיון בית הפלפדפט

פרק כג

)ב( המפרסם כל ד ב ר גדוף כלפי שופט ,אחד שופט בבית משפט אזרחי
ואחד שופט בבית משפט דתי ,או כלפי כל שופט שלום ,על מבת
להטיל חשד או בזיון בהנהלת המשפט,
יהא צפוי למאסר שבתים ימים:
בתבאי שהויכוח ,בגלוי לב ו ב ד י ד ארץ ,על טיב ההחלטה של שופט בשאלה
שיש בה משום ענין צבודי לא יחשב עבדה עפ׳׳י פקודה ז ג
)(2

הודאות סעיף זה תחולנה על כל פעולה משפטית של פקיד

מסדר בברוד תביעות עפ״י פקודת הקרקעות )קביעת זכות הקנין( כאילו היה פיק פ.
אותו פקיד בחזקת בית משפט.
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מהות התיקו׳

העי

התחוקה המתקנת

) (9כל המשפטים ושאר המו״מ המשפטי
שהוגשו ע״י החברה או ע״י כל פקיד מפקידיה או
אחד מחבריה ,או נגדם והתלויים ועומדים בשעת
רישומה עפ י סעיף זה ,מותר להמשיך בהם
כאילו לא נעשה רישום.
״

) (10הוראות הפקודה הזאת בענין הפסקתם
ומניעתם של משפטים ומו״מ משפטי נגד
חברה ,בכל עת שהיא לאחר הגשת בקשה לפירוק,
ולפני מתן צו לפירוק עסקים ,תחולנה על משפטים
ומו״מ משפטי נגד כל משתתף ישל החברה,
כשהחברה רשומה עפ״י סעיף זה והבקשה להפסיק
או למנוע משפט מוגשת ע י נושה״.
״

תוספת ג ,לוח א ,סעיף  81הוחלף בסעיף הבא— :
״ .81אם באספה שבה צריכה להערך בחירת מנהלים,
לא ימלאו את המשרות שנתפנו בעקב התפטרות המנהלים,
ךוחין את האספה לאותו היום בשבוע הבא ,והיא תערך
באותה השעה ובאותו המקום ,ואם גם באספה הנדחית
לא מלאו את מקום המנהלים המתפטרים ,יחשבו המנהלים
המתפטרים או אותם המנהלים שלא נתמנו אחרים במקומם
כאילו נבחרו שנית באספה הנדחית .
,,

בג

פקודת בזיון
ב י ת המשפט.

כד

פקודת ה א ג ו ד ו ת
השיתופיות.

סעיף  10הושמט.
הערה— :
עיין סעיף  390מפקודת החוק הפלילי.1936 ,
סעיף  ,26סעיף קטן
הבאה—:

) ,(1פםקא )ב(

הוחלפה

בפסקא

פקודת האגודות
ה ש י ת ו פ י ו ת )תקון(.
.1935

),ב( בהלוות אגודה רשומה כספים לחבר ,או בחתמה על
חוזה להלוות כספים לחבר ,או בהיות חבר חייב לאותה
אגודה ,רשאית האגודה לדרוש מאת החבר לשעבד
לזכותה היא ,בצורה אשר תיקבע ,את כל היבול או
תוצרת חקלאית אחרת ,תוצרת ימית )לרבות דגים( ,או
עצים כרותים ,בעלי חיים ,מספוא ,מכשירים חקלאיים
או מכשירי תעשיה או מכשירי דיג ,מכונות ,סירות,
חבלי סירות ,רשתות ,חמרים גלמיים ,כלי המלאכה
ובכלל כל פרי עמלו של אותו חבר ,ושאר דברים
המשמשים בקשר עם הייצור ,בין שבאו לעולם ובין
שלא באו לעולם בעת הוצר השעבוד ובין שהמשעבד
רכשם בעת הוצר השעבוד ובין שלא רכשם .
,,

כ

/

 20ב ס פ ט מ ב ר ,

1947

)ב( מקום שנשפטת או נשמעת תביעה משפטית כל־שהיא בפני בשיא — או
נשיא תורני — ושופט אחד אחר או בפני שני שופטים ,ויש ביניהם חילוקי
דעות בדבר ההכרעה הסופית ,ימנה הנשיא שופט שלישי לביודהמשפט,
והמשפט יהיה נשפט או נשמע מחדש ,אלא־אם יסכימו ביודהמשפט וכל
הצדדים שבמשא־ובמתן המשפטי כי השופט השלישי יוציא את פסק־דינו על
יסוד עיון ברשומות וללא שמיעת המשפט מחדש.
,,

סייג.

מס׳  16לשי .!946

 .3מקום אשר הגיש — לפני היכנסה של הפקודה הזאת לתקפה — צד בתביעה
משפטית כל־־שהיא בביודמשפט לקרקעות בקשה — לפי קביעותיו של התנאי
*לפסקה )א( של סעיף־קטן ) (1מסעיף  11של הפקודה העיקרית )כפי שחוקק בסעיף
 3של פקודת בתי״המשפט לקרקעות )תיקון( — (1946 ,כי אותה תביעה משפטית
תהיה נשפטת בפני נשיא או נשיא תורני ,היושבים יחידים לדין ,תהיה אותה תביעה
י משפטית נשפטת בפני נשיא או נשיא תורני ,היושבים יחידים לדין ,אלא־אם משיב
אותו צד את בקשתו אחור לפני תחילת השפיטה.
ה .ל .ג .גרביי
מנהל ענייני הב משיה.

 19בספטמבר.1947 ,

פקודת בזיון בית־משפט )תיקון(,
מס  50לש
,

,

.1947

פקודה הבאה לתקן את פקודת בזיון ביודהמשפט.
חוק יוחק בידי הנציב העליון לפלשתינה )א׳יי( ,בעצתו של הוועד היועץ שלה ,לאמור—:
.1

<םם קצר.
פרק כ״ .

ומתבארת כאחת עם פקודת בזיון בית־המשפט ,הקרוייה להלן ״הפקודה העיקרית /
,

ג

תיקון סעי!*

הפקודה הזאת תיקרא פקודת בזיון בית־המשפט )תיקון( ,1947 ,ותהיה נקראת

0

ש

?

הפקודה העיקרית•

 .2סעיף־קטן ) (1של סעיף  6מן הפקודה העיקרית יתוקן מתוך שתימחקבה
המלים ״ובית־המשפט לקרקעות  ,המצויות בשורה השלישית שבו ,ותוחלפנה בפסיק
ולאחריו המלים הבאות—:
,,

״ביודהמשפט לקרקעות ובירדמשפט השלום .
,,

תיקח מעיה  8של
הפקודה העיקרית•

 .3םעיף־קטן ) (1של סעיף  8מן הפקודה העיקרית יתוקן מתוך ש תוכנסנה בו,
מיד לאחר המלים ״ביוד־משפט לקרקעות  ,המצויות בשורה הראשונה ובשורה
השנייה שבו ,המלים הבאות—:
״או ביודמשפט שלום /
,,

,

ה .ל .ג .גרניי
מ נ ה ל ענייני הממשלה,

 19בספטמבר.1947 ,

תזכיר.
עקב העובדה ,כי בפקודת שיפוט בתי־משפט השלום ,1947 ,לשופט שלום ניתן כוח להעניק גזירות
ותקונות ישרותיות אחרות ,נחוץ כי יהיו יכולים לכפות — לפי.פקודת בזיון בית־המשפט — הישמעות
לצווים שהם נותנים .לפי החוק — כמות־־-שהוא היום — אין לשופטי־שלום כוח כזה ,ולפיכך מיועדת
הפקודה הזאת להעמיד את שופטי־שלוט באותו מצב מבחינה זו ,שבו נמצאים — ררך־משל — בתי־
משפט מחוזיים.
ל .ב .גיבםון
יועץ משפטי,

