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הוספת סעיפים
235א235ה

.1

אחרי

"פרשנות

סעיף 235לפקודת מס הכנסה !' יבוא:
235א .לעניין הסעיפים235ב235ה 
"סוד מקצועי"  חילופי דברים בין לקוח לבין עורךדין שיש להם קשר
עניני לשירות המקצועי שניתן על ידי עורךהדין ללקוח' בין שהדב
רים נאמרו בעלפה ובין שהועלו על הכתב' לרבות רשימות שערך
עורךהדין לשימושו הוא' ובלבד שיש להם קשר עניני לשירות
המקצועי כאמור:
"מסמך חסוי"  מסמך שיש בו סוד מקצועי;
"בית משפט"  בית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של
עורךהדין הטוען טענת חסיון;
"שופט"  הנשיא או הנשיא התורן של בית משפט.

סמכות לדרוש
מסמכים מעורך
יין

235ב .על אף האמור בחוק לשכת עורכיהדין ,תשכ"א ,21961חייב
עורךדין ,אם נדרש לכך על ידי פקיד שומה' למסור לו כל מסמך שבר
שותו ולאפשר לו לבדוק ולתפוס כל מסמך כאמור וכן להרשות לו לעשות
כל פעולה אחרת בקשר למסמך כאמור' הכל על פי הסמכויות הנתונות לו
לפי פקודה זו' אך אין עורךדין חייב לעשות כן אם הוא טוען שהמסמך
חסוי.

טענת חסיון

235ג) .א( טוען עורךדין כי המסמך המבוקש על ידי פקיד השומה הוא
חסוי' יקח פקיד השומה את המסמך ובלי לעיין בו ישימנו מיד בחבילה
בנוכחותו של עורך הדין ,יסגרנה ,ירשום עליה את שם הלקוח שאליו
מתייחס המסמך ,יחתום עליה וימסור אותה לידי בית המשפט; היתה
טענת חסיון לגבי מספר מסמכים המתייחסים לאותו לקוח' ישים כולם
בחבילה אחת .עורךהדין רשאי' אם ירצה בכך ,לחתום אף הוא על
החבילה וכן להתלוות אל פקיד השומה במסירת החבילה לבית המשפט.
"חבילה" לענין זה  מעטפה או כלי קיבול אחר.
)ב( אם מטעם כל שהוא היה זה מן הנמנע למסור את החבילה
לבית המשפט' ימסרנה פקיד השומה לידי שופט וזה ימסרנה לבית המשפט.
"שופט" לענין זה  לרבות שופט בית המשפט המחוזי ושופט שלום.
)ג( לא יאוחר משבעה ימים שלאחר התאריך שבו נלקח מסמך
כאמור בסעיף קטן )א(' רשאי הלקוח או עורךהדין שממנו נלקח המסמך,
לפנות אל בית המשפט בבקשה להחליט ולהודיע אם המסמך הוא חסוי.

החלטת בית
המשפט

235ד) .א( שופט שבמחוז שיפוטו נתקבלה בקשה כאמור בסעיף235ג )ג(,
ידון בבקשה ויבדוק את המסמך לא יאוחר משבעה ימים שלאחר התאריך
שבה נתקבלה הבקשה; השופט ישמע את עורךהדין והוא רשאי לשמוע
גם את פקיד השומה מבלי שיר אה לו את המסמך או שיגלה לו את תכנו.

* נתקבל בכנסת ביום י' בניסן תשכ"ד ) 23במרס  ;(1964הצעת החוק ו1ברי הסבר פורסמו בה"ח  /535תשכ"ג/
עמ' .66
 1דיני מדינת ישראל' נוסח חדש  ,6תשכ''א ,עמ' .120
 2ס''ח , 347תשכ"א ,עמ'178.

לעורךהדין שממנו

)ב( החליט השופט שהמסמך חסוי /יחזירו
נלקח :החליט שאיננו חסוי ,ימסור אותו לפקיד השומה.
)ג( החליט השופט שהמסמך הוא חסוי בחלקו ,יורה למסור לפקיד
השומה העתק החלק שאינו חסוי מאושר על ידיו :העתק כאמור שנמסר
לפקיד השומה יתקבל כראיה בכל הליך משפטי' כאילו היה המקור.
)ד( לא קיבל בית המשפט בקשה כאמור כסעיף 235ג)ג( לגבי
מסמך שבחבילה שנמסרה לו' יראה את המסמך שלגביו לא הוגשה בקשה
כאמור ,כבלתי חסוי והוא יימסר לפקיד השומה.
)ה( הדיון בבקשה לפי סעיף זה יהיה בדלתיים סגורות והחלטת
השופט תהיה סופית".
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