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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה

חוק לשכת עורכי הדין)תיקון( ,תשכ״ב1981-
הוספת סעיף 52א

.1

בחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ״א) 1961-להלן  -החרק העיקרי( ,לאחר סעיף 52
1

יבוא!
״הפסקת חברותם
של חברי הלשכה
לתקופת כהונתם
כשופטים או
כדיינים

52א ,חברותו של חבר הלשכה שנתמנה שופט כמשמעותו בחוק השופטים,
תשי״ג 1953-׳ או דיין של בית דין דתי ,תופסק כל עוד הוא משמש
בכהונתו ,והוא הדין כמי שערב תחילתו של חוק זה היה רשום בפנקס
עורכי־הדין לפי פקודת עורכי־הדין ,1938 ,ושימש אותה שעה בכהונת
שופט או דיין כאמור.״
2

הוספת סעיף 105א

 ,2לאחר סעיף  105לחוק העיקרי יבוא:
״עבירות משמעת 105א .עבירת משמעת לפי פקודת עורכי הדין׳ 1938׳ והתקנות שהותקנו
לפני תהילת החיק לפיה ,שנעברה לפני יום תחילתו של חוק זה ,והמועצה המשפטית לא
התחילה לפעול בה לפני אותו יום ,תידון לפני בתי הדין המשמעתיים
של הלשכה כאילו היתה עבירת משמעת לפי חוק זה שנעברה אחרי
תהילתו.״

תיקון סעיף 108

 ,3בסעיף  108לחוק העיקרי יימחקו המלים ״זכות הבחירה בבחירות אלה תהיה למי שערב
תחילתו של חוק זה היה רשום בפנקס עורכי הדין״׳ ובסופו יבוא :״לענין בחירות אלה
ולענין כל אחד משאר הדברים שייעשו לפני תחילתו של חוק זה בהתאם לסעיף  19לפקודת
הפרשנות  ,יראו את מי שהיה רשום בפנקס עורכי הדין ביום ט״ז בכסלו חשב״ב )24
בנובמבר  (1961כאילו הוא חבר הלשכה.״
3

דברי הסבר
רוב השופטים רשומים היום בפנקס עורכי הדין׳ אך כמובן שאינם עוסקים בעריכת
דין ואינם נתונים למרותה המשמעתית של המועצה המשפטית .סעיף  1לחוק המוצע בא
לקיים מצב זה גם לאחר שתקום לשבת עורכי הדין לפי החוק החדש.
סעיף  2לחוק המוצע בא לאפשר לבתי הדין המשמעתיים של הלשכה לדון בעבירות
משמעת של עורכי דין שנעברו לפני מועד תחילתו של החוק החדש ולא באו בפני המועצה
המשפטית עד אותו מועד .סעיף  105שאליו מצטרף הסעיף המוצע אינו חל על עבירות כאלה.
סעיף  3לחוק המוצע בא להשלים את הוראות סעיף  108לחוק העיקרי בדבר הקמת
המוסדות הראשונים של הלשכה לקראת תחילתו של החוק ביומ ז׳ באדר ב׳ תשכי׳ב )13
במרס .(1962
 1ם״ה 347׳ תשכ״א׳ עמי .178
 2ס״ח  ,132תש״ג׳ עמי .149
 3דיני מדיבת ישראל׳ נוסה חדש  ,1עמי .2
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הצעות חוק  ,482י״ג בכם5ו חיטב׳יב21.11.1961 ,

ואלה הוראות החוק העיקרי הצריכות לענין -
״המשך פעולות
ורציפות

 .105כל פעולה שהמועצה המשפטית התחילה כה לפני תחילתו של חוק זה ,תסיים אותה היא
על אף האמור בסעיף  *111מלבד אם העבירה את המשך הטיפול בה לידי הלשכה לפי תקנות
שיתקין שר המשפסיס.

הבחירות
הראשונות
למוסדות הלשכה

 .108הבהירות הראשונות לועידה הארצית ולועדים המחוזיים של הלשכה יתקיימו תוך ששה
חדשים מיופ פרסום חוק זה ברשומות /ויהיו חשאיות ויחסיות; זבות הבחירה בבהירות אלה תהיה
למי שערב תחילתו של החוק זה היה רשום בפנקס עורבי הדיןז לביצוע הבהירות ימנה שר המש
פטים ומדת בחירות מבין חברי המועצה המשפטית־.

סעיף  19לפקודת הפרשנות אומר:
״שימוש בסמכות
בין נתינת תוק
לתהילת תקפד

 .19חיקוק שאין תחילת תקפו עם נתינתו ,והוא מעניק סמכות להתקין תקנות או לעשות מינוי
אד בל דבר לממן מטרת החיקוק ,אפשר להשתמש באותה סמכות—אם אין כוונה .אחרת משתמעת—
בכל שעה לאחר נתינתו של החיקוק ,במידה שהדבר נראה דרוש או ראוי כדי להפעיל את החיקוק
ביום תחילת תקפו; ואולם כל תקנה וכל מינוי וכל דבר שנעשו גבוה אותה סמבות לא יהיה להם
תוקף עד יום תחילת תקפו של החיקוק ,אלא אם היתה כוונה אחרת משתמעת מתוך החיקוק ,או
אם היו התקנה ,המינוי או הדבר דרושים להפעלת החיקוק״.

הצעות חוק  ,482י׳׳ג בבם^ו תעכ״ב21,11.1061 ,

המחיר . 8אגודות

הודפס ע״י־ המדפיס הממשלתי ,ירושלים

