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מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה:

חוק לשכת עורכי הדין)תיקון מם׳  ,(3תשכ״ג1963-
תיקון סעיף 25

,1
יבוא:

היקון סעיף 26

,2

בסעיף  26לחוק -
) (1במקום פסקה ) (2יבוא ״בוגר כאמור בסעיף (2)25׳ לאחר שהוכיח ידיעה
מספקת בשפה העברית ולאחר שעמד בבחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל חוץ
מבחינות שפטרוהו מהן בהתאם לתקנות׳ אולם רשאי הוא להירשם כמתמחה גם
אם עדיין לא עמד בשתי בחינות״;
נ (2לאחר פסקה ) (2יבוא:
״) (3מי שנתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף  - (3)25לאחר
שהוכיח ידיעה מספקת בשפה העברית״.

תיקון סעיף 35

,3

בסעיף  35לחוק׳ •בסופו׳ יבוא ״או בלשכה של פרקליטות המדינה או פרקליטות מחוז״.

החלפת סעיף 36

 ,4במקום סעיף  36לחוק יבוא:
) .36א( מי ששימש בחוץ לארץ לפחות שבתיים בתפקיד שיפוטי
״קיצור תקיפת
שעורך דין או משפטן בלבד כשירים לו׳ ומי ששימש בחוץ לארץ עורך
ההתמחות
דין לפחות שנתיים׳ תהיה תקופת התמחותו שנה אחת.
־ )ב( הלשכה רשאית להפחית תקופת התמחותו של כל אדם ששימש
בחוץ לארץ כאמור בסעיף קטן )א( תקופה כלשהי /ובלבד שתקופת
ההתמחות לא תפחת מששה חדשים.
) (1מי שתקופת התמחותו היא פהותה משבה אחת׳ לא תחול עליו
הסיפה לסעיף .35״

הוספת סעיף ל3א

 ,5אחרי סעיף  37לחוק יבוא:
ד3א .מי שנתקיימו בו התנאים האמורים בסעיף  (3)25חייב להיבחן בבחיי^
״בחינות בדיני
ישראל
נות הלשכה בדיני מדינת ישראל׳ חוץ מבחינות שפטרוהו מהן בהתאם
לתקנות.״

תיקוןסעיף 38

 .6במקום סעיף  38לחוק יבוא:
 .38בתום,תקופת ההתמחות׳ ולאחר שעמד בבחינות האחרות שהוא חייב
״בחינות
בהן ,על המועמד לחברות בלשכה להיבחן בבחינות הלשכה במקצועות
^"יי
מעשיים ,אולם מי ששימש בחוץ לארץ חמש שבים או יותר בתפקיד
שיפוטי ,שעורך דין או משפטן בלבד כשירים לו׳ או כעורך דין׳ והחל
בהתמחותו תוך חמש שנים מיום עלייתו ארצה ,פטור מבחינה זו.״

בחוק לשכת עורכי הדין׳ תשכ״א1961-י)להלן  -החוק(׳ בסעיף  ,25במקום פסקה )(3
״) (3מי ששימש בחוץ לארץ לפחות שבתיים בתפקיד שיפוטי
שעורך דין או משפטן בלבד כשירים לו ,ומי שהוסמך בחוץ
לארץ לעריכת דין ושימש שם עורך דין לפחות שבתיים״.

1

! ס׳׳ה חשב״יא* עמי  ;178תשנ״ב׳ עמ׳  ;15השכ״ג׳ עמי .66
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 .7במקום סעיף  39לחוק יבוא:
 :״תכנית הבחינות  .39תכנית בחינות הלשכה לענין סעיף  (3) 24וסדריהן ייקבעו בתקנות.״

החלפת סעיף 39

וסדריהן

 .8אחרי סעיף 52א לחוק יבוא:
׳׳חברות מוגבלת 52ב .חבר הלשכה שחדל לעסוק בפעולות שנתייחדו למקצוע עריכת דין
והודיע על כך ללשכה בכתב׳ יחולו עליו׳ כל עוד לא ביטל את הודעתו׳
הוראות חוק זה בשינויים אלה:
) (1רואים אותו׳ לענין הפרק השלישי וסעיף 96׳ כמי
שאינו עורך דין;
) (2אינו רשאי לבחור או להיבחר למוסדות הלשכה או
להתמנות או להיבחר לתפקיד בה או מטעמה;
) (3איבו חייב בדמי חבר ואגרות אחרות שמטילה הלשכה
על חבריה.״

הוספת סעיף 52ב

 .9בסעיף  102לחוק ,במקום ״ואם קוצרה תקופת התמחותו על ידי המועצה המשפטית,
תקוצר באותה תקופה גם התמחותו לפי חוק זה״ יבוא ״מי שקוצרה התמחותו על־ידי המועצה
המשפטית׳ תקוצר באותה תקופה גם התמחותו לפי חוק זה ,ובלבד שהתחיל התמחותו לפבי
תחילתו של חוק זה או תוך שנתיים לאחר תחילתו :וחפיפה לסעיף  35לא תחול עליו״.

תיקון סעיף 102

 .10לאחר סעיף  102לחוק יבוא:
״קיצורm nתקופת m n״102א .מי ששירת בצבא־הגנה לישראל בתקופת מלחמת .-השחרור,
i
והחל בלימודיו בפקולטה למשפטים באמור בסעיף  (1) 25לפני יום כ״ט
l
_
^
•.
׳מלחמת השחרור בסיון תשכ״א ) 13ביוני (1961׳ רשאית הלשכה להפחית תקופת התמחותו׳
ובלבד שלא תפחת משנה״.

הוספת סעיף S102

 .11בסעיף  106לחוק׳ אחרי ״או מוסד ממוסדותיה״ יבוא ״או את לשכת הפרקליטים או
לשכת־ עורכי הדין״.

תיקון סעיף 106

 .12אחרי סעיף  106לחוק יבוא:
תיאום חיקוקים 106א .כל מקום בחיקוק׳ חיץ מחוק זה׳ המדבר בפנקס עורכי הדין  -גםפנקס חברי לשכת עורכי הדין במשמע״.

הוספת סעיף «106

 .13בחוקישיפוט המשמעת )משפט חוזר( ,תשכ״א , 1961-בטור ב׳ לתוספת ,בפרט ),(8
במקום ״יושב ראש המועצה המשפטית״ יבוא ״ראש לשכת עורכי הדין״.

תיקון חוק
שיפוט המשמעת

£

 2ם״ח תשב״א ,עמי .56

הצעות חוק ־ ,56ס״ו בסיד; תיטכ״נ7.6.1963 ,

315

דברי

הסבר

החוק המוצע בא לתקן את חוק לשכת עורכי הדין ,תשכ״א)1961-להלן  -חדק הלשכה(,
בשלושה ענינים:
א .הקלות ושינויים בחובותיהם של המועמדים להתקבל כחברי הלשכה!
ב .הקלות על חברי הלשכה שאינם עוסקים במקצוע עריכת הדין:
. .
ג .תיאומים בין חוק הלשכה לחוקים אחרים,
לגבי הכשרת מועמדים להתקבל ללשכה מביא החוק המוצע את השינויים הבאים• :
א .חוק הלשכה כולל בין הנחשבים כבעלי השכלה משפטית גבוהה ורשאים להירשם
כמתמחים גם עורכי דין מחוץ לארץ ששימשו שם במקצועם לפחות שנתיים .החוק המוצע
מוסיף לאלה גם שופטים מחוץ לארץ ששימשו בתפקידם אותה הקופה )סעיף  .(1עם זאת
פוטר החוק המוצע מחובת בחינת ההתמחות שופטים ועדרכי־דץ כאלה אם שימשו במקצועם
בחוץ לארץ חמש שנים לפחות ,והחלו בהתמחותם תוך חמש שנים מיום עלותם ,ארצה
)סעיף .(6
חוק הלשכה התיר)בסעיף  ((2)26לעורכי דין מחוץ לארץ להירשם כמתמחים רק לאחר
שעמדו בבחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל .מצב זה מקשה על עורכי דין העולים ארצה,
היות ונדרשת תקופה ניכרת עד שיוכלו לסיים את בחינותיהם בדיני מדינת ישראל .החוק
המוצע מאפשר להם להתחיל בהתמחות אף לפני שעמדו בבחינות האמורות׳ ולהתכונן להם
בעת ובעונה אחת עם התמחותם )סעיפים  2ו־.(5
הסעיפים  4ו־ 10מוספים על האפשרויות וההקלות הנתונות בחוק הקיים לקיצור
תקופת התמחות למתמחים מסדיימים ,וכן חם פוטרים מתמחים כאלה מן החובה להתמחות
ששה חדשים לפחות במשרד עורך־דין׳ דבר שהוא חובה על כל מתמחה אחר.
ב .לאור הסעיפים  50ד־ 51לחוק הלשכה׳ רשאי חבר הלשכה לפרוש ממנה ודינו כמי
שאינו עורך דין ,אם רצה לחזור ללשכה עליו לבקש חידוש חברותו׳ ובתנאים מסויימים
רשאית הלשכה לסרב לחידוש ,בדרך שהיא רשאית לסרב לקבלת חבר מלכתחילה .אך יש
אשר הבר הלשכה אינו פועל ,או אינו יכול לפעול כעורך דין ,והוא חדל לעסוק במקצוע,
אך הוא רוצה להישאר קרוב אליו ולא לפרוש מן הלשכה .סעיף  8לחוק המוצע בא לאפשר
את הדבר .חבר יהיה רשאי להודיע שחדל לעסוק במקצוע ,ומשעשה כן לא יובל לעסוק
בענינים שנתייחדו לעורכי דין ולא יהיה רשאי להיות חבר פעיל בלשכה ,לא יבחר ולא
ייבחר או יתמנה לתפקיד מטעמה  -ומטעם זה לא .יהיה גס חייב לשלם את דמי החבר
ואגרות אחרות שהלשכה מטילה על חבריה .אך מחוץ לגבולות אלה  -דינו כדין חבר
הלשכה :הוא כפוף למרותה ולשיפוט המשמעתי שלה .אסור לו לעסוק בעיסוק האסורים על
עורך דין ,הוא זכאי להשתמש בתואר עורך דין וחייב בכל שאר חובות המקצוע .אם רצה
לחזור למקצוע אין צורך בחידוש חברותו ,אלא עליו רק לבטל את הודעתו האמורה ללשכה.
ג .סעיפים  13-11לחוק המוצע מביאים בחוק הקיים כמה תיאומים אשר לא נעשו
בחוק העיקרי והם מתחייבים מהקמת הלשכה ורשויותיה.
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