
. תש"ם1980 ,(13 מס' (תיקון הדין עורכי לשכת חוק

18 סעיף ,תיקון העיקרי) החוק  1(להלן תשכ"א1961 הדין, עורכי לשכת לחוק 18 כסעיף האמור ,1
יבוא: ואחריו "גא)"' יסומן

להשתתף , הדין בית אב זולת משמעתי, דין בית מחבר נבצר "(ב)
בית חברי שני לסבי , (א) קטן בסעיף האמור אף על הדיון, יתקיים , בדיון
זו הוראה הדיון; דחיית על הדין בית אב החליט אם אלא הנותרים, הדין
שאינו החברים מאחד ונבצר שלושה לפני הדיון התחיל אם אף תחול

". בו להמשיך הדין בית אב

66 סעיף יבוא:החלטת העיקרי לחוק 66 סעיף במקום . 2

עזר תשכ"ט'סמכויות חקירה, ועדות לחוק ו27(ב) 11 עד 9 סעיפים (א) . 66

היה כאילו המשמעתי הדין בבית המחוייבים בשינויים יחולו ,21969
 אולם חקירה; ועדת

האמור (ב) 27 סעיף לסי בטלה ושכר ולינה נסיעה דמי (1)
הלשכה; מקופת ישולמו

11 סעיף לסי המשמעתי הדין בית שיטיל הקנסות (2)
שקלים; 300 על יעלה שלא בסכום שיהיו יכול האמור,

הלשכה. לקופת .ישולמו הקנסות

שהוזמן פי על אף המשמעתי הדין בית בפני התייצב שלא מי (ב)
בנוסף , הדין בית רשאי הדעת, את המניחה בדרך כך על הצטדק ולא , כדין
ההוצאות בתשלום לחייבו זה, סעיף סי על שינקוט אחר אמצעי לכל
כסיית או איהתייצבותו עקב הוצאות נגרמו אם שיקבע, בסכום

". התייצבותו

68 סעיף יבוא:תיקון ולפניהן כסדרן, ו(5) (4) יסומנו ו(4) (3) פסקאות העיקרי, לחוק 68 בסעיף , 3

עבירה, לכל שקלים 2,000 על יעלה שלא בסכום קנס (3)"
. הלשכה?" לקופת שישולם

69 מעיף "500תיקון במקום שבו, (4) ובפסקה "(א)", יסומן העיקרי לחוק 69 בסעיף האמור (א) , 4

. שקלים" 2, 000" יבוא לירות"

יבוא: האמור (א) קטן סעיף אחרי (ב)

או השעיה הנאשם על דינו בפסק המשמעתי הדין בית הטיל "(ב)
כפי חלקם, או כולם הדין, וגזר הדין הכרעת יפורסמו מהלשכה, הוצאה
של שמו בציון , (6) (א) קטן בסעיף האמור אף על הדין, בית שיקבע
שיפורשו מיוחדים מטעמים מפורשות, הדין בית החליט אם זולת הנאשם,

הנאשם. של שמו יצויין שלא בהחלטתו,

תשל''ט, , 1393 בה''ח 6ורסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1080 במרס 24) תש"ם בניסן ז' ביום בכנסת נתקבל *
, 142 עמ'

. 108 עמ' ;תש"ם, 198 עמ' תשל"ח, ;178 עמ' תשכ"א, ס"ח 1
28. עמ' תשכ"ט, ס"ח 2



שמו את לפרסם שלא המשמעתי הדין בית של בהחלטתו אין (ג)
על להודיע מהלשכה למנוע כדי מהלשכה הוצא או שהושעה הנאשם של
שהדבר במידה הכל ציבורית, רשות לכל מהלשכה ההוצאה או ההשעיה

למעשה. הלכה הדין פסק של לביצועו דרוש לה נראה

ובדרכים מסוגים ביניים סעד לתת רשאי משמעתי דין בית (ד)
". בכללים שייקבעו

"(6) 69 סעיף "לפי במקום ובו, , "(א)" יסומן העיקרי לחוק 72 בסעיף האמור (א) . 5

. (ב)" או (6) (א) 69 סעיף "לפי יבוא

יבוא: האמור (א) קטן סעיף אחרי (ב)

הדין בית רשאי ערעור, עוד עליו שאין מרשיע דין פסק "(ב)
או המשמעתי הדין בית  ערעור היה ואם העונש, את שהטיל המשמעתי
ביצועו' את שיירשמו' מטעמים לדחות' בערעור' שהכריע המשפט בית

". תנאים ללא או שיקבע בתנאים שיקבע' למועד חלקו' או כולו

72 סעיף תיקון

יבוא: העיקרי לחוק 69 סעיף אחרי . 6*69 סעיף הוספת

ברוב לדעה"החלטה רוב אין הרוב; דעת תכריע הדין, בית חברי דעות נחלקו 69א.
הנאשם; עם מקילה הדין, בית אב לדעת אשר' הדעה תכריע  אחת
ההשעיה מידת או מידתו' או העונש סוג לגבי דעות רוב היה לא אם אולם

או העונש מידת את העונש סוג את שהציע הדין בית חבר רואים הזמנית'
בית חבר של לדעתו הצטרף כאילו ביותר החמורים הזמנית ההשעיה

". להצעתו ביותר הקרובה ההצעה את שהציע הדין

דין, בית משפט' בית לפני אחר אדם "מלייצג במקום העיקרי' לחוק (ג) 78 בסעיף . 7

"מעיסוק יבוא שיפוטית" מעין או שיפוטית סמכות בעלי אחרים אנשים או וגופים בורר
הדין". בית שיקבע כפי הכל חלקו' או כולו דין, עורך של במקצוע

78 סעיף תיקון

המרכזי הועד מחבר "או יבוא הלשכה" "מראש אחרי העיקרי' לחוק (ב) 93 בסעיף . 8

. הלשכה" באישור הלשכה ראש שקבע
93 סעיף תיקון

הסכום יבוא זה שלענין "אלא המלים תשל"ו31976, הנוטריונים, לחוק 40 בסעיף . 9

. יימחקו  "(4) 69 בסעיף הנקוב הסכום במקום לירות 5'000 של
חוק תיקון
הנוטריונים

של פרסומו יום לפני שבוצעו משמעת ועבירות עבירות על גם יחולו ו5 2 סעיפים . 10

זה. חוק
מעבר הוראות

בכנסת. קבלתו מיום ימים עשרים תוך יפורסם זה חוק . 6ר0ום11

נבון יצחק
המדינה נשיא

בגין מנחם
הממשלה ראש

תמיר שמואל
המשפטים שר

. 196 עמ' תשל"ו, ס"ח 3


