חוק בתי המשפט )תיקון מס'  ,(43התשס"ו*2006-
.1
בכותרת סימן ה' ,במקום "שיפוט" יבוא "אתיקה ושיפוט".

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[ ,התשמ"ד) 11984-להלן  -החוק העיקרי( ,בפרק א' ,תיקון כותרת
סימן ה' בפרק א'

.2

לפני סעיף  17לחוק העיקרי ,תחת כותרת סימן ה' בפרק א' ,יבוא:

"כללי אתיקה
לשופטים

16א .נשיא בית המשפט העליון ,בהסכמת חבר שופטי בית המשפט העליון
ולאחר התייעצות עם שר המשפטים ,רשאי לקבוע כללי אתיקה לשופטים.

ועדת עתיקה

16ב) .א( נשיא בית המשפט העליון ,לאחר התייעצות עם שר המשפטים,
ימנה ועדת אתיקה בת שלושה חברים ,והם :שופט של בית המשפט העליון,
והוא יהיה היושב ראש ,ושני שופטים של בתי המשפט האחרים.

הוספת סעיפים
16א ו–16ב

)ב( ועדת האתיקה תיתן חוות דעת מקדימה בעניני אתיקה של
שופטים ,לפי פניה של שופט או רשם שכללי האתיקה לשופטים שנקבעו
לפי סעיף 16א חלים עליו  -בענין הנוגע אליו.
)ג(

חבר ועדת האתיקה ימונה לתקופה אחת של שש שנים.

)ד( ועדת האתיקה תפרסם חוות דעת מקדימה שנתנה ,בלא ציון
שמו של מי שלגביו ניתנה חוות הדעת ופרטים מזהים אחרים ,אלא אם כן
החליטה אחרת.
)ה( ועדת האתיקה תקבע את נוהלי עבודתה וסדרי דיוניה ,ככל
שלא נקבעו לפי חוק זה".
.3

בסעיף )18א( לחוק העיקרי ,אחרי פסקה ) (4יבוא:
")(5

.4

תיקון סעיף 18

השופט הפר כלל מכללי האתיקה לשופטים שנקבעו לפי סעיף 16א".

בסעיף 105א לחוק העיקרי -

תיקון סעיף 105א

)(1

בכותרת השוליים ,במקום "משמעת" יבוא "אתיקה ומשמעת";

)(2

במקום "שיפוט משמעתי" יבוא "אתיקה ושיפוט משמעתי".

.5
שנעשו לפני מועד כניסתם לתוקף של כללי אתיקה לשופטים שנקבעו לפי סעיף 16א לחוק
העיקרי כנוסחו בסעיף  2לחוק זה.

סעיף )18א() (5לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  3לחוק זה ,לא יחול לגבי מעשה או מחדל הוראת מעבר

חיים רמון
שר המשפטים

אהוד אולמרט
ראש הממשלה
משה קצב
נשיא המדינה

דליה איציק
יושבת ראש הכנסת

__________
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