
(תיקון), עורכידין פקודת
.1945 לש' 4 מס'

פקודה הבאה לתקן את פקודת עורכיהדין, 1938.
חוק יוחק בידי הנציב העליין לפלשתינה (א"י), בעצתה של המועצה הפלשתינאית (א"י), לאמור: 

1. פקודה זו תיקרא פקודת עורכיהדין (תיקון), 1945, ותהיה נקראת כאחת עם פקודת
העיקרית". "הפקודה להלן הקרוייה ,1938 עורכיהדין,

שם קצר.
מס' 32 לש' 1938.

 יתוקן העיקרית הפקודה של 5 מסעיף (2) סעיףקטן .2
זו": לפקודה הראשונה "בתוספת המלים לאחר מיד הבאות המלים בהכנסת (א)

על השלישית בתוספת הרשומה ההצהרה את המשפטית למועצה שימציא "ולאחר
וכן הזאת"! הפקודה

, הבאות במלים או" רושם, ראשי, "רושם המלים בהחלפת (ב)
יועץ משפטיים, דוחר'ת מוסר העליץ, ביתהמשפט של רשם סגן רשם, ראשי, "רשם

החוקים". מנסח סגן החוקים, מנסח הכתר,

ש5 5 סעיף תיקו!
העיקרית. הפקודה

בסעיףהקטן והחלפתו שבו (4) סעיףקטן בהפקעת יתוקן העיקרית הפקודה של 15 סעיף .3

הבא:
 זה בסעיף (4),,

"עורךדין" כולל אדם שהורשה לעסוק בבתיהדץ הדתיים המושלמיים : וכן
המושלמיים". הדתיים בבתיהדין לעסוק שהורשו בניאדם, פנקס כולל עורכידין" "פנקס

תיקון סעיף 15 של
העיקרית. הפקודה

והערתהשוליים שבו (1) סעיףקטן בהפקעת יתוקן העיקרית הפקודה של 18 סעיף .4
המתלווה עליו, והחלפתם בסעיףקטן והערתהשוליים הבאים :

של 18 סעיף תיקו!
העיקרית. הפקודה

אדם העסקת "איסור
שרשיונו בוטל
שהותלתה או

במקצוע. התעסקותו

18.(1) שום אדם, שלו רשיון לעסוק בעורךדין, לא יעביד 
בשום תפקיד הכרוך בעיסוקו המקצועי  כל אדם, שבוטל רשיונו
לעסוק כעוררדין, או שהותלתה התעסקותו במקצועו, לפי סעיףקטן
התלייה אותה או ביטול שאותו כלזמן זו, פקודה של 20 מסעיף (1)
עומדים בתקפם, אלאאם קיבל רשות עלכך מאת המועצה המשפטית".

: שבה 19 סעיף לאחר מיד העיקרית בפקודה יוכנס הבא הסעיף הדי"5. סעיף הכנסת
. 18א בפקודה

העיקרית. חיובו על "הודעה
בדין של עורךדין

או של אדם שהורשה
לעסוק בבתיהדין

המושלמיים.

בהוראות להיקבע העשויים פיטורים, לאותם כפיפות מתור א. 19

 או ביתהמשפט, רשם של חובתו זו תהיה זקןהשופטים, שיתן
בדין נתחייב שבו ביתהמשפט, של השלום שופט של  רשם באין
לעסוק שהורשה אדם או כלשהוא עוררדץ כלשהיא עבירה על
את המשפטית למועצה מיד להודיע המושלמיים, הדתיים בבתיהדין

: המשפטית למועצה ולהמציא בדין, חיוב אותו דבר



(א) העתק של ההאשמה שבכתב או של כתבהאשמה (הכול לפי
נסתיים אשר המשפטי, והמתן המשא בתיק שהושמו העניין),

וכן < חיוב באותו
או עורךדין לאותו שפסקו העונש ומהות פסקהדין של העתק (ב)

אדם לאחר שנתחייב בדין באותו ביתמשפט,
שלום, שופט אותו או רשם אותו בכתב עליהם יעיד אלה והעתקים

הם". נכונים כי העניין, לפי הכול
20 סעיף הפקעת

העיקרית הפקודה של
והחלפתו בסעיף

אחר.

הבא: הסעיף יבוא ובמקומו יופקע, העיקרית הפקודה של 20 סעיף .6

"חקירה בהתנהגותם 20.(1) טוענים על עורךדין כלשהוא, כי הוא אשם בהתנהגות
של עורכידין. מחפירה, נוכלת או בלתי הולמת את מקצועו או מבזה את
כל תקנה על עובר שהוא (בן עוררדין של מקצועו
מן 29 סעיףקטן של (1) סעיףקטן לפי שהותקנה שהיא,
או סעיףקטן אותו לפי שניתן כלשהוא צו על או הזאת, הפקודה
ממלא שאינו ובין אחר, סעיף לפי שניתן צו או שהותקנה תקנה על ■

כזאת, בטענה המשפטית המועצה תחקור  כאלה), צו או תקנה אחר
ביתמשפט בפני בדין כלשהוא עוררדין שנתחייב ומקום
היא אם  המשפטית המועצה רשאית כלשהיא, עבירה על כלשהוא
חקירה אותה לאחר ואם בדין, חיוב באותו לעיין  לנכון זאת תמצא
לרצוי המשפטית המועצה תמצא בדין, חיוב באותו . עיון לאחר או
עורכי מקצוע של הטוב שמו או הציבור הגנת לשם  כן, לעשות

 המשפטית המועצה רשאית  הדין
או בו, לנזוף או עוררדין אותו להזהיר (א)

במשך במקצועו עורךדין אותו של התעסקותו את להתלות (ב)
או לנקוב המשפטית המועצה שעלולה תקופה אותה

(ג) לצוות למחוק את שמו של אותו עורךדין מפנקס עורכיהדין:
לה המסורות הסמכויות, בתוקף  המשפטית שהמועצה מקום (2)

 (1) בסעיףקטן
תקופה למשך במקצועו עורךדין של התעסקותו את מתלה (א)
כאילו רשיון, בידו יש אם רשיונו, את רואים יהיו נקובה,
התעסקות רשיון לו יינתן ולא תקופה, אותה למשך הותלה

עד תום אותה תקופה:
עורכיהדין, מפנקס עורךדין של שמו את למחוק מצווה (ב)
בידו יש אם רשיונו, את רואים ויהיו לכך, בהתאם שמו יימחק

< התעסקות רשיון כל לו יינתן ולא בוטל, כאילו רשיון,
(ג) מתלה את התעסקותו של עוררדין לתקופה מסויימת אי
מצווה למחוק את שמו של עוררדין מפנקס עורכיהדין, יחזיר
רשיון, בידו יש אם הקיים, התעסקותו רשיון את מיד עורךהדין
ביטולו, לשם או בו נאותה הערה רישום לשם הראשי לרשם

העניין. לפי הכול
עוררדין כנגד  לנקוט החליטה המשפטית שהמועצה מקום (3)
הוראות לפי בהם, לנקוט יפה שכוחה כלשהם, באמצעים  כלשהוא
 החלטה אותה על לערער עווךדין אותו רשאי ,(1) סעיףקטן
במשך תקופת שלושים יום למן תאריך החלטתה של המועצה
המשפטית  בפני ביתדין לערעורים שיורכב משלושה שופטים של
ביתדין ואותו זקןהשופטים, בידי יתמנו אשר העליון, ביתהמשפט
לערעורים יפסוק בעניין הערעור, ויתן אותו צו בדבר זה כאשר

בעיניו. יישר

 זה בסעיף (4)



"עורךדין" כולל אדם, שהורשה לעסוק בבתיהדין הדתיים
המושלמיים: וכן

בבתי לעסוק שהורשו בניאדם, פנקס כולל עורכידין" ,,פנקס
המושלמיים". הדתיים הדין

(*) של7. 22 סעיף תיקון
העיקרית. הפקודה

8. סעיףקטן (1) של סעיף 28 מן הפקודה העיקרית יתוקן בהחלפת המלים ,,בלא שיהא
פונט" מאות חמש על יעלה שלא לקנס בדין, חייב בצאתו צפוי, יהא לכך, רשיון בידו

 הבאות במלים
התעסקותו, הותלתה שלמשכה כלשהיא, בתקופה או  עלכך רשיון בידו שיהיה ,,בלא
ברין, משיתחייב צפוי, יהיה  הזאת הפקודה מן 20 סעיף של (1) סעיףקטן לפי

פונטים." מאות חמש על יעלה שלא לקנס

תיקון סעיף 28 של
העיקרית. הפקודה

ו

ומתן במשא הנוגעות הזאת, בפקודה שתוקנה כפי העיקרית, הפקודה של הוראותיה .9
משפטי מטעם המועצה המשפטית על עורךדין כלשהוא, או אדם כלשהוא, שהותר לו

 המושלמיים הדתיים בבתיהדין לעסוק
(א) שנאמר עליו כי הוא אשם בהתנהגות מחפירה, נוכלת או בלתיהולמת את מקצועו
שניתנו כלשהוא צו או כלל על עובר שהוא (בין עורךדין של מקצועו את מבזה או
אחריהם, ממלא שאינו ובין ,1938 עורכיהדין, מפקודת 29 סעיף של (1) סעיףקטן לפי

או אחרת): בדרך ובין
כלשהיא, עבירה על בדין נתחייב (ב)

תחולנה בין שאירעו הפעל או חדלון המעשה, או החיוב ברין הנדונים, לפני תחילת תקפה
לאחריה: שאירעו ובין הזאת הפקודה של

 לא זה שסעיף בתנאי
(I) ישפיע על כל משא ומתן משפטי מטעם המועצה המשפטית על עורךדין כלשהוא,
נסתיים אשר המושלמיים, הדתיים בבתיהדין לעסוק לו שהותר כלשהוא, אדם או

הזאת: הפקודה של תקפה תחילת לפני
(11) ייפה את כוחה של המועצה המשפטית לנקוט במשא ומתן משפטי על עורךדין
המושלמיים, הדתיים בבתיהדין לעסוק לו שהותר כלשהוא, אדם או כלשהוא,
של תקפה תחילת לפני שאירעו כלשהם, בדין חיוב או חדלוןמעשה, פעל, בדבר
הוראות לפי  יפה המשפטית המועצה של כוחה היה אלאאם הזאת, הפקודה,
 הזאת הפקודה של תקפה תחילת לפני מיד בתקפה שעמדה העיקרית, הפקודה

בדין, חיוב או חדלוןמעשה, פעל, אותו בדבר משפטי ומתן במשא לנקוט

קוראות הטלת
דיסציפלינריות.

<

1 במארס, 1945.
גורט


