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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס'  42והוראת שעה) (תיקון מס' ( )2דיין עמית),
תיקון סעיף 3

.1

התשס"ט–2009*

בחוק בתי המשפט (תיקון מס'  42והוראת שעה) ,התשס"ו–2006 ,1בסעיף ()8(3ב) ,בסעיף
9א(א) לחוק הדיינים ,התשט"ו–1955 ,2המובא בו ,בסופו יבוא "על אף האמור בסעיף קטן
זה ,השר רשאי למנות ,לפי בחירת הוועדה ,דיין שיצא לקצבה כאמור ,לכהן כדיין עמית
בבית דין רבני אזורי ,אף אם גילו עולה על שבעים וחמש ,אם שוכנעו כי אין מניעה שימלא
תפקיד של דיין עמית כאמור ,שידון באלה ,ובלבד שמדובר בעניין שלא על ריב:
()1

סידור גט ואישור גירושין שסודרו;
התשכ"ה–1965;3

()2

אישור צוואה בפני רשות ,לפי חוק הירושה,

()3

מתן צו ירושה וצו קיום צוואה ,בהסכמה ,לפי חוק הירושה ,התשכ"ה–;1965

()4

קבלת הצהרת אבהות מפי האיש והאשה;

()5

אישור תצהיר לפי חוק".

דברי הסבר
סעיף 9א לחוק הדיינים ,התשט"ו–( 1955להלן – החוק)
נחקק בשנת  2006כהוראת שעה לארבע שנים ,והוא מסמיך
את שר המשפטים למנות דיין בבית הדין הרבני שפרש
לגמלאות כדיין עמית בבית דין רבני אזורי ,לתקופה אחת
שלא תעלה על ארבע שנים .להוראה זו נקבע סייג ,ולפיו לא
ימונה כדיין עמית מי שמלאו לו  75שנים .הסעיף האמור נוסף
לחוק במקביל להוראת שעה זהה בנוגע למערכת המשפט
האזרחית (סעיף 10א לחוק בתי המשפט [נוסח משולב],
התשמ"ד–.)1984

אשר למערכת בתי המשפט ,תוקנה ההוראה לפני כשנה
ונקבע בה שבעניינים מסוימים ,פשוטים וקצרים ,ניתן למנות
גם מי שמלאו לו  75שנים כשופט עמית.
בדומה לכך ,מוצע לקבוע כי גם בבית הדין הרבני
ניתן יהיה למנות כדיין עמית גם מי שמלאו לו  75שנים,
בעניינים המפורטים בתיקון המוצע ,ובלבד שהם אינם שנויים
במחלוקת לגופם ,והדיון בהם הוא קצר.

חברי הכנסת :משה גפני ,אורי מקלב
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