
* תשכ"ב1961 (תיקון), הדין עורכי לשכת חוק

52 סעיף לאחר העיקרי)/ החוק  (להלן תשכ"א~11961 הדין, עורכי לשכת בחוק . 1
יבוא:

52א סעיף הוספת

חברותם "הפסקת
הלשכה חגרי של

כהונתם לתקופת
או כשופטים

כדיינים

דתי דין בית של דיין או שופט שנתמנה הלשכה חבר של חברותו 52א.
של תחילתו שערב במי הדין והוא בכהונתו/ משמש הוא עוד כל נפסקת
/1938 הדין, עורכי פקודת לפי הדין עורכי בפנקס רשום היה זה חוק
"שופט" זה' סעיף לענין כאמור; דיין או שופט בכהונת שעה אותה ושימש

תשי"ג21953; השופטים, בחוק כמשמעותו שופט (1)

הצבאי/ השיפוט בחוק כמשמעותו משפטאי צבאי שופט (2)
של קבע בשירות בהיותו בכהונתו המשמש 3 1955 תשט"ו

". לישראל צבאהגנה

יבוא: העיקרי לחוק סעיף105 לאחר . סעיף2 הוספת
105א

משמעת '''עבירות
החוק תחילת לפני

שהותקנו והתקנות /1938 הדין, עורכי פקודת לפי משמעת עבירת 105א.
לא המשפטית והמועצה זה, חוק של תחילתו יום לפני שנעברה לפיה/
של המשמעתיים הדין בתי לפני תידון יום, אותו לפני בה לדון התחילה
". תחילתו אחרי שנעברה זה חוק לפי משמעת עבירת היתה כאילו הלשכה

, תשכ''ב ,482 בה''ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ;(1961 בנובמבר 29) תשכ"ב בכסלו כ''א ביום בכנסת נתקבל *
. 18 עמ'

. 178 עמ' תשכ"א, ,347 ס''ח 1

149. עמי תשי''ג, , 132 ס''ח 2

171. עמ' , תשט''ו ,189 ס"ח 3



סעיף108 למיתיקון תהיה אלה בבחירות הבחירה "זכות המלים יימחקו העיקרי לחוק 108 .בסעיף 3
בחירות "לענץ יבוא: ובסופו הדין", עורכי בפנקס רשום היה זה חוק של תחילתו שערב
19 לסעיף בהתאם זה חוק של תחילתו לפני שייעשו הדברים משאר אחד כל ולענין אלה
תשכ"ב בכסלו ט"ז ביום הדין עורכי בפנקס רשום שהיה מי את יראו הפרשנות4, לפקודת
ביום 52א סעיף של תחילתו זה סעיף לענין הלשכה? חבר הוא כאילו (1961 בנובמבר 24)

."(1961 בנובמבר 23) תשכ"ב בכסלו ט"ו

בןצבי יצחק
המדינה נשיא

בןגוריון דוד
הממשלה ראש

יוסף דב
המשפטים שר

.2 עמ' ,1 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 4


