 runנ ו ו ת

ח׳ באב תשכ״ז
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 14באוגוסט 1967
עמוד

חוק סדרי השלטון והמשפט )הוראות שעה( ,תשכ״ז—1967

132

חוק בתי המשפט )תיקון מס׳  ,(3תשכ״ו—1967

132

ח ו ק לשון הרע )תיקון( ,תשני־ ז—1967

133

חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים )הוראות מיוחדות( ,תשכ״ז—1967

.

.

.
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חוק ס ד ר י השלטון ו ה מ ש פ ט ) ה ו ר א ו ת שעה(׳ תשכ״ז-ד* 1%
הארכת ניועד

לגבי התקופה האמורה בסעיף  0)9לפקודת סדרי השלטון והמשפט ,תש״ח18-ו«ז!,
,1
לא יבוא המנץ הזמן מגמר הכנס השני של הכנסת בשנת תשכ״ז עד פתיחה הכנס הראשון
של הכנסת בשנת תשכ״ח.

לוי אשכול
ראש הממשלה

יעקב ש׳ שפירא
שר המשפטים

שנ י א ו ר זלמן שזר
נשיא המדינה

» נתקבל בכנסת ביום ב׳ ט ו ב וושכ״ז ) 8באוגוסט  ;(1967הצעת החוק ודברי ה0בר פורסמו בה״ת  ,736תשכ״ז,
עניי .178
 1ע י ר תש״ח ,תוס׳ אי ,עכל׳ .1

חוק בתי ה מ ש פ ט ) ת י ק ו ן מ ס ׳ (3׳ תשכ״ז* 1967-
תיקון סעיף 30

,1

בסעיף

:10

)(1

לזזוק בתי המשפט ,תשי״ז-דה!״

י •-

במקום סעיף קטן )א( יברא:
״)א( נשיא בית המשפט העליון רשאי ,באישור שר המשפטים,
למנות שופט בית משפט שלום או אדם הכשיר להתמנות שופט ביית משפט
שלום ,להיות רשם או סגן רשם של בית המשפט העליון ,של בית משפט
מחוזי או של בית משפט שלום;״

)(2

סעיף קטן)ב( בטל;

)(3

סעיף קטן)ג( יסומן)ב(.
לוי אשכול
ראש הממשלה

יעקב ש׳ שפירא
שר המשפטים

ש נ י א ור זלמן שזר
נשיא המדינה

« נתקבל בכנסת ביום ב׳ באב תשכ׳יז ) 8באוגוסט  ;(1967הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,741תשכ״ז,
ע מ ׳ .202

חוק לשון ה ר ע ) ת י ק ו ן ( ׳ תשכ״ז* 1967--
חוק לשון הרע ,תשכ״ה — 1963
,1
תשכ״ה — !965״.

)להלן —החוק( ,ייקרא ״חוק איסור לשון הרע,

תיקון שם הו!,

בסעיף  4לחוק ,בסופו ,יווסף ״ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא
,2
על ידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו״.

תיקוןסעיף!,

1

בסעיף  5לחוק ,במקום הסיפה החל מהמלים ״ ו ר מ י ם כנפגעים״ יבוא ״אלא שאין
,3
עילה לתובענה אזרחית או לקובלנה ,ולא יוגש כתב אישום בשל עבירה לפי סעיף זה אלא
אם ביקש זאת בן־זוגו של המת או אחד מילדיו ,נכדיו ,הוריו ,אחיו או אחיותיו״.

ב ה

|.
•,5

בסעיף  7לחוק ,אחרי
בסעיף  11לחוק

״!5״

יבוא ״35ב״.

—

ת״־<ן סעיף צ

תיקוןסעיף,
מיק-ןסעיך;

) (1בסעיף קטן )א( ,במקום ״ואחראי לפרסום״ יבוא ״ומי שהחליט בפועל
על פרסום״;
) (2בסעיף קטן)ג( יימחק ״וכל מי שעמד בראש מערכת העתוך.
בסעיף  12לחוק ,במקום ״עתון יומי״ יבוא ״עתון בעל תדירות הופעה של ארבעים
.6
יום או פחות״ ,ובמקום ״ובלבד שמוכר או מפיץ כאמור לא ישא באחריות אלא אם ידע או
חייב היה לדעת״ יבוא ״ובלבד ע לא יעאו באחריות אלא אם ידעו או חייבים היו לדעת״.

תיקיז סעי•;־ •-

בסעיף  13לחוק ,בפסקאות )ל( ו־ «0יימחקו המלים ״ולצורך הדיון ובקשר אתו״
,7
ב ל מקום בו הן מופיעות.

תיקון סעיף ל,

בסעיף  14לחוק ,במקום ״ענין לציבור״ יבוא ״ענין ציבורי״ ,והמלים ״ובלבד שהפר-
.8
סופ 'א חרג מתחום הדרוש לאותו ע נ י ך  -יימחקו.
.9

כ0עיף  15לחוק —
 (0בפסקה  (0יווסף ״או על הנסיבות שמהן משתמעת לשון הרע או התייחסו
תה לנפגע כאמור בסעיף 3״;

)(2

,10

היקוןטעיך.,

תיקון סעיף

בפסקה ) (11אחרי ״לעורך מהין״ יבוא ״או לנציגו״.

בסעיף  17לחוק --
) (1במקום ׳־לאחראי לפרסום״ יבוא ״למי שהחליט בפועל על הפרסום״;
) (2הכתוב יכומן סעיף קטן)א( ואחריו יבוא:
״)ב( הופיע העתון בתדירות פחותה מאחת לשבוע ,יפורסמו התיקון
או ההכחשה ,לפי דרישת הנפגע ,גם בעתון יומי״.

 ,11בסעיף  21לחוק ,במקום ״רשאי בית המשפט לאסור״ יבוא ״רשאי בית המשפט,
מיזמתו או לבקשת בעל דין ,לאסור או לעכב זמנית ,מנימוקים שיירשמו״ ובמקום ״לרבות
כהב־אישום וכתבי טענות ולמעט פסק״הדיך יבוא ״לרבות כתבי טענות ולמעט כתב־
אישום ופסק־הדיך.
• נתקבל בכנסת ביום ב׳ באב תשכ״ז ) 8באוגוסט  ;(1967הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה״ח  ,693תשכ״ו,
עמ׳ .122
 1סייח תשכ״ה ,עמי .240

תיקון

 0ע

־

ל

תיקון מעיף

מיקון»ניף22

 .12מזעיף  22לחוק ,במקומ פסקה) (4יפואז
״) (4אם שו3נע בית ה מ ש » שהדבר דרוש לעשיית צדק
ולגילוי האמת ,אט העמידה על מהימנות עדותו של הנפגע
ואט בדרך ?וחרת׳/
יזנק 3ש ׳ ש פ י ר א
שד המשפטיט

לויי ! ! ש ב ו ל
מ ש הממשלה
ש ב י א ו ר ז ל נ? ן ש ז ר
נשיא המדינה

חוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים)הוראות מיוחדות(׳ תשכ״ז1967-
< , 1א> על אף מאמור בסעיף  8לחוק עתי הדין הדתיים הדרוזיים ,תשכ״ג~ ) 1962ל ה ל ן ״
החוק העיקרי( ,באין אפשרות להרכיב גית דין ,או גיוו הדין לערעורימ ,של שלושה משומ
שנפסקה כהתתו של קאדי־מד׳הב או שנגצר ממנו למלא תפקידו ,רשאי אותו בית די?
לדון בשניינז.
ג

)ב( תקפה של הוראה זו עד ג׳ בטבת תשל״א ) 31בדצמבר .(1970
הליך שנתקיים בבית דין או בבית דין לערעורים לפגי׳ תחילתו של חוק זה יי א ייפסל
2
מחמת זאת 3ל3ד שדגו נ ו בשנייה.
על אף האמור בסעיף  (!)(»13לחוק העיקרי -

.3

) (1מי שהיה קאדי״מדיהב דצ־א לקיצם; לפניי תחילתו של חוק זה ,רשאי
מיום תחילתו של חוק זה ועד תופ חמש שגינו מיום יציאתו לקיצבה כאמור,
לממשיך לכהן כתפקיד שכיהן טי ?נדב צאתו לקיצבה ,ודינו כקאדי־מד׳הב
שטרה י מ לקימה?
) (2מי שערב תהילת חוק זה מיהן בראש בית הדין לערעורים ,רשאי להמשיך
לכהן בתפקיד זה נ ל עוד הוא מכהן גפ כ״ושכ ראש המועצה הדתית הדרוזית.
ל ו י  11ש ב ו ל
ראש הממשלה

ו ד ה ו ר ה פ ט יו,
שד הדתות

שביאור זלמן שזר
גשי א המדינה

8

1תקבל 3 «5533יומ ב׳  3א נ «3 8) »•-38אונו8מ  ;(1987ה מ ת החוק ו1גרי הסבר » ד ם מ ו גה״ז׳ו  ,748תז8כ״ז,
»&׳

.112

0 1״ח וושנ׳י׳ג85»,׳  ;26מ״ח תשמ״ד8»,,׳ .141

503פר חתומים

134

הממיר 12

אגורות

0

 ,ח' ב « נ תשכ״ז7J.M14.8 ,

הודפס $״״״ המדידס הממשלתי ,ירושליט

