חוק נושאי משרה שיפוטית )מניעה מלשבת בדין( )תיקוני חקיקה(,
התשס"ד*2004
תיקון חוק
בתי המשפט 
מס' 38

 .1בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד) 1 1984להלן  חוק בתי המשפט( 
) (1בסעיף )57ב( ,אחרי "התשכ"א "1961יבוא ")להלן  חוק לשכת עורכי הדין(";
)(2

בסעיף

)(3

בסעיף 77א
)א(

)72ג(,

המילים "התשכ"א961ו" 

יימחקו;



בכותרת השוליים ,במקום "טענת" יבוא "עילות";

)ב( בסעיף קטן )א( ,במקום "בעל דין רשאי לבקש ששופט פלוני יפסול עצמו
מלישב בדין אם" יבוא "שופט לא ישב בדין אם מצא ,מיזמתו או לבקשת בעל
דין ,כי";

)ג( אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

)או( בלי לגרוע מהוראות סעיף
שמתקיים אחד מאלה:

קטן )א(,

שופט לא ישב בדין בידעו

) (1צד להליך ,בא כוחו או עד מרכזי ,הוא בן משפחה של השופט או
שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;
) (2יש לשופט ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או
בתוצאותיו ,בצד להליך ,בבא כוחו או בער מרכזי ,או שלבן משפחה
מדרגה ראשונה של השופט יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי

בהליך או בתוצאותיו ,בצד להליך או בבא כוחו:

) (3בטרם התמנה לשופט היה השופט מעורב באותו ענין הנדון
בהליך שלפניו כבא כוח ,כבורר ,כמגשר ,כעד ,כיועץ מקצועי,
כמומחה ,או בדרך דומה אחרת;
לענין סעיף קטן זה 

"בן משפחה"  בן זוג ,הורה ,הורה של בן זוג ,ילד ,אח ,סב ,נכד וכן ילד או
בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש
משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה אפוטרופסו או שימש
משפחה אומנת שלו,
"בן משפחה מדרגה ראשונה"  בן זוג ,הורה ,ילד ,אח וכן ילד או בן זוג של
כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה
אומנת של השופט או שהשופט היה אפוטרופסו או שימש משפחה
אומנת שלו;
"עד מרכזי"  עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.
)א (2על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו)א (1שופט רשאי לשבת בדין
אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני שופט אחר ועלול
להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין.
)א (3על אף האמור בסעיף קטן )א ,(2)(1שופט רשאי לשבת בדין אם
העברת הענין לכל שופט אחר לא תשנה את עילת הפסלות;".
 .התקבל בכנסת ביום ט"ז באדר התשס"ד ) 9במרס  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,3150 .מיום כ"א בתמוז התשס"ב ) 1ביולי  ,(2002עמ' .747
 1ס"ח התשמ"ד ,עמ'  ;198התשס"ד ,עמ' .306

)ד( אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב (1התקיימה עילת פסלות לפי סעיף קטן )א(1)( 1או ) ,(2הנוגעת לעורך
דין או לבא כוח אחר ,שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג
כאמור בסעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הדין ,רשאי בית המשפט להתיר את
הייצוג ,לבקשת עורך הדין או בא הכוח ,אם מצא כי הנזק שייגרם לצר
להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או
לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת שופט ,התיר בית המשפט
את הייצזג כאמור ,לא ישב בדין השופט שלגביו התקיימה עילת
הפסלות;",

)ה( בסעיף קטן )ג( ,במקום הרישה עד "בית המשפט העליון" יבוא "החלטת
שופט או בית משפט לפי סעיף זה תהיה מנומקת ,ורשאי בעל דין לערער עליה
לפני בית המשפט העליון".

 .2בחוק הדיינים ,התשט"ו) 2 1955להלן חוק הדיינים( ,אחרי סעיף  19יבוא:
19א) .א( ריין לא ישב בדין אם מצא ,מיזמתו או לבקשת בעל דין ,כי
"עילות פסלות
קיימות נסיבות שיש בהן כרי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול
המשפט.

)ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,דיין לא ישב בדין בידעו
שמתקיים אחד מאלה:
) (1צד להליך ,בא כוחו או עד מרכזי ,הוא בן משפחה של
הדיין או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;
) (2יש לדיין ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או
בתוצאותיו ,בצד להליך ,בבא כוחו או בעד מרכזי ,או שלבן
משפחה מדרגה ראשונה של הדיין יש ענין כספי ממשי או ענין
אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו ,בצר להליך או בבא כוחו;
) (3בטרם התמנה לדיין היה הדיין מעורב באותו ענין הנדון
בהליך שלפניו כבא כוח ,כבורר ,כמגשר ,כעד ,כיועץ מקצועי,
כמומחה ,או בדרך דומה אחרת,

לענין סעיף קטן זה 
"בן משפחה"  בן זוג ,הורה ,הורה של בן זוג ,ילד ,אח ,סב ,נכר וכן ילד או
בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש
משפחה אומנת של הריין או שהדיין היה אפוטרופסו או שימש
משפחה אומנת שלו;

"בן משפחה מדרגה ראשונה"  בן זוג ,הורה ,ילד ,אח וכן ילד או בן זוג של
כל אחר מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה
אומנת של הדיין או שהדיין היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת
שלו,

"עד מרכזי"  עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.
)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו)ב( דיין רשאי לשבת בדין
אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני דיין אחר ועלול
להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין.
 2ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;68התשס"ד ,עמ' .295

תיקון חוק
הדיינים  מס' 21

)ד( על אף האמור בסעיף קטן )ב() ,(2דיין רשאי לשבת בדין אם
העברת הענין לכל דיין אחר לא תשנה את עילת הפסלות.
)ה( נטענה טענת פסלות נגר דיין ,יחליט בה אותו ריין לאלתר ולפני
שייתן כל החלטה אחרת.

)ו( התקיימה עילת פסלות לפי סעיף קטן )ב()(1או ) ,(2הנוגעת
לעורך דין או לבא כוח אחר ,שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר
לייצוג כאמור בסעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א) 1961בחוק
זה  חוק לשכת עורכי הדין( ,רשאי בית הרין להתיר את הייצוג ,לבקשת
עורך הדין או בא הכוח ,אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר
את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או לאינטרס הציבורי בשל
הפסקת הריון או החלפת דיין; התיר בית הרין את הייצוג כאמור ,לא ישב
בדין הריין שלגביו התקיימה עילת הפסלות.
)ז( החלטת דיין או בית דין לפי סעיף זה תהיה מנומקת ,ורשאי בעל
דין לערער עליה לפני בית הדין הרבני הגדול; בערעור ידון נשיא בית הרין
הרבני הגדול ,או מותב של דיינים של בית הדין הרבני הגדול ,או אחד
הדיינים של בית הרין הרבני הגדול ,הכל כפי שיקבע הנשיא.

)ח( בעל דין שבדעתו לערער על החלטת דיין או בית דין לפי סעיף

זה יודיע על כך לבית הרין ,ומשהודיע כך ,יופסק הדיון עד להחלטה
בערעור ,זולת אם החליט הדיין או בית הדין ,לפי הענין ,מנימוקים
שיירשמו ,שיש להמשיך בהליך; הוחלט להמשיך בדיון והוגש הערעור,
רשאי נשיא בית הדין הרבני הגדול או מי שרן בערעור להורות ,לבקשת
המערער בכתב הערעור ,על הפסקת ההליך עד להחלטה בערעור".
תיקון חוק בתי

הדין הדתיים
הדרוזיים 
מס' 14

 .3בחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים ,התשכ"ג) 3 1962להלן  חוק בתי הרין הדרוזיים(,
אחרי סעיף ו 2יבוא:
ו2א) .א( קאדימד'הב לא ישב ברין אם מצא ,מיזמתו או לבקשת בעל
עילות פסלות
דין ,כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים
בניהול המשפט.
)ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,קאדימד'הב לא ישב בדין
בידעו שמתקיים אחד מאלה:
) (1צד להליך ,בא כוחו או עד מרכזי ,הוא בן משפחה של
הקאדימד'הב או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;
) (2יש לקאדימד'הב ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי
בהליך או בתוצאותיו ,בצד להליך ,בבא כוחו או בעד מרכזי ,או
שלבן משפחה מדרגה ראשונה של הקאדימריהב יש ענין כספי
ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או בתוצאותיו ,בצד להליך או
בבא

כוחו;

) (3בטרם התמנה לקאדימדיהב היה הקאדימדיהב מעורב
באותו ענין הנדון בהליך שלפניו כבא כוח ,כבורר ,כמגשר ,כעד,
כיועץ מקצועי ,כמומחה ,או בדרך דומה אחרת;
 3ס"ח התשכ"ג' ,

עמ'  ;20התשס"ב ,עמ' .598

לענין סעיף קטן זה 
"בן משפחה"  בן זוג ,הורה ,הורה של בן זוג ,ילד ,אח ,סב ,נכד וכן ילד או
בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש

משפחה אומנת של הקאדימד'הב או שהקאדימד'הב היה אפוטרופסו
או שימש משפחה אומנת שלו;
"בן משפחה מדרגה ראשונה"  בן זוג ,הורה ,ילד ,אח וכן ילד או בן זוג של
כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה

אומנת של הקאדימד'הב או שהקאדימד'הב היה אפוטרופסו או
שימש משפחה אומנת שלו;

"עד מרכזי"  עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.
)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו)ב( קאדימד'הב רשאי
לשבת ברין אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני
קארימד'הב אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון
בענין.

)ד( על אף האמור בסעיף קטן )ב() ,(2קאדימד'הב רשאי לשבת בדין
אם העברת הענין לכל קאדימד'הב אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

)ה( נטענה טענת פסלות נגד קאדימד'הב ,יחליט בה אותו קאדי
מד'הב לאלתר ולפני שייתן כל החלטה אחרת.

)ו( התקיימה עילת פסלות לפי סעיף קטן )ב() (1או ) ,(2הנוגעת
לעורך דין או לבא כוח אחר ,שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר
לייצוג כאמור בסעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א) 1961בחוק
זה  חוק לשכת עורכי הדין( ,רשאי בית הרין להתיר את הייצוג ,לבקשת
עורך הדין או בא הכוח ,אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר
את הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או לאינטרס הציבורי בשל
הפסקת הדיון או החלפת קאדימד'הב; התיר בית הדין את הייצוג כאמור.
לא ישב בדין הקארימד'הב שלגביו התקיימה עילת הפסלות.

)ז( החלטת קאדימד'הב או בית דין לפי סעיף זה תהיה מנומקת,
ורשאי בעל דין לערער עליה לפני בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים;
בערעור ידון נשיא בית הרין הדתי הדרוזי לערעורים ,או מותב של שופטי
בית הדין הדתי הדרוזי לערעורים ,או אחד מהקאדיםמד'הב של בית הדין
הדתי הדרוזי לערעורים ,הכל כפי שיקבע הנשיא.
)ח( בעל דין שבדעתו לערער על החלטת קאדימד'הב או בית דין
לפי סעיף זה יודיע על כך לבית הדין ,ומשהודיע כך ,יופסק הדיון עד
להחלטה בערעור ,זולת אם החליט הקאדי מד'הב או בית הדין ,לפי הענין.
מנימוקים שיירשמו ,שיש להמשיך בהליך; הוחלט להמשיך בדיון והוגש
הערעור ,רשאי נשיא בית הרין הדתי הדרוזי לערעורים או מי שדן בערעור
להורות ,לבקשת המערער בכתב הערעור .על הפסקת ההליך ער להחלטה
בערעור'.

 ,4בחוק הקאדים ,התשכ"א) 4 1961להלן  חוק הקאדים( ,בסעיף 6ב 
)ו( בכותרת השוליים ,במקום "טענת" יבוא "עילות";
ס"ח התשכ"א .עמ'  ;118התשס"ב ,עמ' .598

תיקון חוק
הקאדים  מס'

1

ז

)(2

בסעיף קטן )א( ,במקום "בעל דין רשאי לבקש שקאדי מסוים יפסול עצמו מלישב

בדין אם" יבוא "קאדי לא ישב בדין אם מצא ,מיזמתו או לבקשת בעל דין ,כי";
)(3

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")או( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,קאדי לא ישב בדין בידעו שמתקיים
אחד מאלה:
) (1צד להליך ,בא כוחו או עד מרכזי ,הוא בן משפחה של הקארי או
שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת,
) (2יש לקארי ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או
בתוצאותיו ,בצד להליך ,בבא כוחו או בעד מרכזי או שלבן משפחה מדרגה
ראשונה של הקאדי יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או
בתוצאותיו ,בצד להליך או בבא כוחו;

) (3בטרם התמנה לקאדי היה הקאדי מעורב באותו ענין הנדון בהליך
שלפניו כבא כוח ,כבורר ,כמגשר ,כעד ,כיועץ מקצועי ,כמומחה ,או בדרך
רומה אחרת;
לענין סעיף קטן זה



"בן משפחה"  בן זוג ,הורה ,הורה של בן זוג ,ילד ,אח ,סב ,נכד וכן ילד או בן זוג
של כל אחר מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה

אומנת של הקאדי או שהקאדי היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת
שלו;
"בן משפחה מדרגה ראשונה"  בן זוג ,הורה ,ילד ,אח ובן ילד או בן זוג של כל
אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי ששימש משפחה אומנת של
הקאדי או שהקאדי היה אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;
"עד מרכזי"



עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה בהליך.

)א (2על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו)א (1קאדי רשאי לשבת בדין אם
מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך לפני קאדי אחר ועלול להיגרם
נזק חמור או עיוות דין אם לא ידון בענין.
)א (3על אף האמור בסעיף קטן )א ,(2)(1קאדי רשאי לשבת בדין אם העברת
הענין לכל קאדי אחר לא תשנה את עילת הפסלות;".
)(4

אחרי סעיף קטן )ב( יבוא:

")ב (1התקיימה עילת פסלות לפי סעיף קטן )א (1)(1או ) ,(2הנוגעת לעורך דין
או לבא כוח אחר ,שהתקיימו בו נסיבות המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור
בסעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הרין ,התשכ"א) 1961בחוק זה  חוק לשכת
עורכי הדין( ,רשאי בית הדין להתיר את הייצוג ,לבקשת עורך הדין או בא הכוח,
אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר את הייצוג עולה על הנזק
שייגרם לצד להליך או לאינטרס הציבורי בשל הפסקת הדיון או החלפת קאדי;
התיר בית הדין את הייצוג כאמור ,לא ישב בדין הקאדי שלגביו התקיימה עילת
הפסלות;".
(

) (5בסעיף קטן )ג( ,במקום הרישה עד "בית הדין השרעי לערעורים" יבוא "החלטת
קארי או בית דין לפי סעיף זה תהיה מנומקת ,ורשאי בעל דין לערער עליה לפני בית
הדין השרעי לערעורים".

)(6

אחרי סעיף קטן

)ג(

יבוא:

")ד( בעל דין שבדעתו לערער על החלטת קאדי או בית דין לפי סעיף זה יודיע
על כך לבית הדין ,ומשהודיע כך ,יופסק הדיון עד להחלטה בערעור ,זולת אם
החליט הקאדי או בית הדין ,לפי הענין ,מנימוקים שיירשמו ,שיש להמשיך
בהליך; הוחלט להמשיך בריון והוגש הערעור ,רשאי נשיא בית הדין השרעי
לערעורים או מי שדן בערעור להורות ,לבקשת המערער בכתב הערעור ,על
הפסקת ההליך עד להחלטה בערעור".

 .5בחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו) 5 1955להלן  חוק השיפוט הצבאי( 
) 1בסעיף ו 
)א(

בהגדרה "בעל הכשרה משפטית" בסופה יבוא )בחוק זה



תיקון חוק
השיפוט הצבאי
 מס' 46

חוק לשכת

עורכי הדין(.

)ב( אחרי ההגדרה "עבירה צבאית" יבוא:
""טענת פסלות"  טענת בעל דין כי מתקיימת עילת פסלות לפי סעיף
".310
)(2

בחלק ה' 

"הליכי שפיטה" ,בפרק שני ,במקום הכותרת "סימן א'  כשרותם של

שופטים" תבוא הכותרת ''סימן א'  עילות פסלות":
) (3במקום סעיף  310יבוא:
) .310א( ) (1שופט צבאי לא ישב ברין אם מצא ,מיזמתו או
"עילות פסלות
לבקשת בעל דין ,כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי
ליצור חשש למשוא פנים בניהול המשפט.
) (2שופט צבאימשפטאי לא ישב בדין אם מצא,
מיזמתו או לבקשת בעל דין ,כי קיימות נסיבות שיש
בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול
המשפט.

)ב( בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן )א( ,שופט צבאי או שופט
צבאימשפטאי )בסעיפים קטנים )ב( עד )ה(  שופט( לא ישב ברין
בידעו שמתקיים אחד מאלה:

)ו( צד להליך ,בא כוחו או עד מרכזי ,הוא בן משפחה
של השופט או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת,
) (2יש לשופט ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי
בהליך או בתוצאותיו ,בצד להליך ,בבא כוחו או בעד
מרכזי ,או שלבן משפחה מדרגה ראשונה של השופט
יש ענין כספי ממשי או ענין אישי ממשי בהליך או
בתוצאותיו ,בצד להליך או בבא כוחו;
) (3בטרם התמנה לשופט במותב בית הדין היה
השופט מעורב באותו ענין הנדון בהליך שלפניו כבא
כוח ,כקצין שיפוט ,כמי שהגיש את התלונה ,כעד,
כמומחה ,כמי שהשתתף בבדיקה או בחקירה שנערכו
על פי דין בקשר למעשה העבירה או בדרך רומה
אחרת;

 5ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;171התשס"ד ,עמ' .290

לענין סעיף

קטן

זה 

"בן משפחה"  בן זוג ,הורה ,הורה של בן זוג ,ילד ,אח ,סב ,נכר וכן
ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס
או מי ששימש משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה
אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו,

"בן משפחה מדרגה ראשונה"  בן זוג ,הורה ,ילד ,אח וכן ילד או
זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי
ששימש משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה
אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;
בן

"עד מרכזי"  עד שנדרשת הערכת מהימנותו לצורך הכרעה
בהליך.
)ג( על אף האמור בסעיפים קטנים )א( ו)ב( ,שופט רשאי
לשבת בדין אם מפאת דחיפות הענין לא ניתן לקיים את ההליך
לפני שופט אחר ועלול להיגרם נזק חמור או עיוות דין אס לא ידון

בענין.

)ד( על אף האמור בסעיף קטן )ב() ,(2שופט רשאי לשבת ברין
אם העברת הענין לכל שופט אחר לא תשנה את עילת הפסלות.

)ה( התקיימה עילת פסלות לפי סעיף קטן )ב() (1או ),(2
הנוגעת לעורך דין או לבא כוח אחר ,שהתקיימו בו נסיבות
המחייבות קבלת היתר לייצוג כאמור בסעיף 53ב לחוק לשכת
עורכי הדין ,רשאי בית הרין להתיר את הייצוג ,לבקשת עורך הרין
או בא הכוח ,אם מצא כי הנזק שייגרם לצד להליך אם לא יתיר את
הייצוג עולה על הנזק שייגרם לצד להליך או לאינטרס הציבורי
בשל הפסקת הדיון או החלפת שופט ,התיר בית הדין את הייצוג
כאמור ,לא ישב בדין השופט שלגביו התקיימה עילת הפסלות".

) (4סעיפים  311עד   315בטלים;
)(5

בסעיף

343



)א( בכותרת השוליים ,במקום "וההתנגדות" יבוא "וטענת פסלות";
)ב(
)(6

במקום הסיפה החל במילים "פסול או התנגדות" יבוא "פסלות";

בסעיף

344



)א( האמור בו יסומן ")א(" ובו ,במקום "פסול או התנגדות לשופט ידון בה"
יבוא "פסלות נגד שופט צבאי או נגד מותב בית הדין ,ירון בה לאלתר ולפני
שייתן כל החלטה אחרת" ,ובסופו יבוא "או עד שיוחלף המותב ,לפי הענין;
החלטת בית הדין תהיה מנומקת;".
)ב(

אחרי סעיף קטן )א( יבוא:

")ב( נטענה טענת פסלות נגד שופט צבאימשפטאי ,יחליט בה אותו
שופט לאלתר ולפני שייתן בל החלטה אחרת ויחולו הוראות סעיף קטן )א(
בשינויים המחויבים".

) (7בסעיף  ,345במקום הרישה ער "על החלטה זו" יבוא "על החלטת בית דין של
ערכאה ראשונה לפי סעיף  310רשאי בעל דין לערער":

)(8
)(9

)(10

בסעיף  ,347במקום "פסול או התנגדות" יבוא "פסלות";

בסעיף

,348

בסעיף

במקום "פסול או התנגדות" יבוא

349

"פסלות",



)א( בכותרת השוליים ,במקום "טענת פסול והתנגדות" יבוא "טענת פסלות";

)ב( במקום "פסול או בהתנגדות לשופט" יבוא "פסלות" ובמקום "הפסול או
לנימוק ההתנגדות" יבוא "הפסלות";
)(11
)(12

בסעיף  350בכותרת השוליים ,במקום "פסול'' יבוא "פסלות";

בסעיף

,376

במקום ''פסול או התנגדות לשופט" יבוא "פסלות".

 .6בחוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א) 6 1961להלן  חוק לשכת עורכי הדין( 
) (1בסעיף 53א ,במקום כותרת השוליים יבוא "סייג לייצוג בשל חברות בועדת
מינויים";
)(2

אחרי סעיף 53א יבוא:

53ב) .א( התבקש עורך דין לקבל על עצמו לייצג צד בהליך
"סייג לייצוג
בשל
עילת שופט בבית משפט ,ויש לו יסוד להניח כי קבלת הייצוג תביא לכך
פסלות של
שהשופט שנקבע לדון באותו הליך לא ישב בדין בשל התקיימות
עילה מעילות הפסלות המפורטות להלן ,לא יקבל על עצמו את
הייצוג אלא אם כן ההליך הוא הליך קשור להליך קודם שבו ייצג
עורך הרין את אותו צד או שבית המשפט התיר את הייצוג לפי
בקשה שהגיש עורך הדין:
) (1השופט שנקבע לדון בהליך הוא בן משפחה של
עורך הדין או שקיימת ביניהם קרבה ממשית אחרת;

) (2לשופט הדן בהליך או לבן משפחה מדרגה
ראשונה של השופט יש ענין כספי ממשי או ענין אישי
ממשי בעורך הדין.
)ב( לענין סעיף זה 
"בית משפט"  לרבות בית דין לעבודה ,בית דין צבאי ,בית דין
רבני ,בית דין שרעי ובית דין דתי דרוזי;
"בן משפחה"  בן זוג ,הורה ,הורה של בן זוג ,ילד ,אח ,סב ,נכד וכן
ילד או בן זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס
או מי ששימש משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה
אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו:

"בן משפחה מדרגה ראשונה"  בן זוג ,הורה ,ילד ,אח וכן ילד או
זוג של כל אחד מאלה ולרבות מי שהיה אפוטרופוס או מי
ששימש משפחה אומנת של השופט או שהשופט היה
אפוטרופסו או שימש משפחה אומנת שלו;
בן

"שופט''  לרבות שלפט ונציג ציבור בבית דין לעבודה ,שופט צבאי,
דיין ,קארי ,קאדימד'הב ,וכן רשם בבית משפט או בבית דין
לעבודה;
 6ס"ח התשכ"א ,עמ'  ;178התשס"ג ,עמ' .384

תיקון חוק

לשכת עורכי
הדין  מס' 30

"הליך קשור" ,ביחס להליך קורם  ערעור או בקשת רשות ערעור
על הליך קודם ,או הליך אחר הקשור קשר ישיר להליך קורם
והנוגע לאותה מסכת עובדתית".
תיקון חוק סדר
הדין הפלילי 
מס'

40

 .7בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב 71982
) (1בסעיף  ,146אחרי "התשמ"ד "1984יבוא ")בחוק זה  חוק בתי המשפט('';
)(2

בסעיף

)147א(,

במקום "בענין פסלות'' יבוא "לפי סעיף 77א לחוק בתי

המשפט";
)(3

בסעיף  ,150במקום "בסעיף

37

לחוק בתי המשפט ,התשי"ז "1957יבוא

"בסעיף  79לחוק בתי המשפט:".
)(4

תחילה ותחולה

בסעיף

)225ב(

המילים "]נוסח משולב[ ,התשמ"ד  ''1984יימחקו.

)א( מועד תחילתן של הוראות הסעיפים המפורטים להלן יהיה
.8
תחילתו של חוק זה:
)ו( סעיף 77א)ב (1לחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ר ,1984כנוסחו
30

ימים לאחר יום

בסעיף )(3)1ד( לחוק זה;
)(2
)(3

סעיף 19א)ו( לחוק הדיינים ,התשט"ו ,1955כנוסחו בסעיף
סעיף 21א)ו(

2

לחוק

זה,

לחוק בתי הדין הדרוזיים ,התשכ"ג ,1962כנוסחו בסעיף

3

לחוק זה;
)(4

סעיף 6ב)ב (1לחוק הקאדים ,התשכ"א ,1961כנוסחו בסעיף

(4)4

לחוק

זה;

) (5סעיף )310ה( לחוק השיפוט הצבאי ,התשט"ו955ו ,בנוסחו בסעיף (3)5
לחוק

1

זה,

) (6סעיף 53ב לחוק לשכת עורכי הדין ,התשב"א ,1961בנוסחו בסעיף
לחוק זה.

(2)6

)ב( הוראות חוק זה לא יחולו על הליך התלוי ועומד ביום תחילתן ,אלא אם כן
נוצרה באותו הליך עילת פסלות לאחר יום זה.

אריאל שרון

יוסף )טומי( לפיד

ראש הממשלה
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משה קצב

ראובן ריבלין

המדינה

יושב ראש הכנסת

נשיא

ס"ח התשמ"ב ,עמ'  : 43התשס"ג ,עמ' .536

המשפטים

