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 החוק

") 0הוא רשום בפנקס חברי לשכת עורכי הדין  ,וכיהן או
עסק ,ברציפות או לסירוגין ,לא פחות מעשר שנים  מהן
לפחות שתי שנים בארץ  באחד התפקידים האלה:
עריכת דין:
שופט ,שחוק השופטים  ,תשי"ג ,21953דן בו;
תפקיד שיפוטי או משפטי שאושר לפי סעיף  2לחוק
השופטים  ,תשי"ג; 1953
תפקיד שיפוטי ,משפטי או נוטריוני
בעל השכלה משפטית כשיר לו ".
הוספת סעיף 5ב

אחרי
.2
"השעיית

סעיךי 5א

נוטריון

לחוק

5ב ) .א(
נוטריון 

בחוץלארץ ,שרק

העיקרי יבוא:
שר

המשפטים רשאי ,אם

המליצה על כך

הועדה,

להשעות

שהוגש נגדו כתב אישום בבית משפט או בבית דין צבאי
)(1
בשל עבירה פלילית שעבר במילוי תפקידו ושבנסיבות הענין
היה בה משום קלון;
שהועמד
)(2
עלולה הועדה

לשיפוט משמעתי לפני הועדה בענין שבו
להמליץ על התליית רשיונו או על ביטולו.

השעייתו של נוטריון לפי סעיף קטן )א( ) (1תהא עד לפסק
)ב(
דינו בבית המשפט או בבית הדין הצבאי  ,ואם הורשע והובא דבר ההרשעה
לפני הועדה  עד להחלטת הועדה לפי סעיף 5א :לא הובא הדבר
לועדה תוך שלושים יום מהיום שבו נעשה הפסק המרשיע סופי ,או אם
בוטלה ההרשעה  בטלה ההשעייה .
)ג(
הועדה.

השעייתו של

נוטריון לפי סעיף קטן )א( ) (2תהא עד להחלטת

המליצה הועדה על התליית רשיונו של נוטריון שהושעה או
)ד(
על ביטול רשיונו ,תימשך ההשעייה עד לביצוע ההמלצה עלידי שר
המשפטים או עד לביטול ההמלצה בערעור.
)ה( על המלצת הועדה להשעותו רשאי נוטריון לערער לפני
בית המשפט העליון תוך שלושים יום מהיום שנמסרה לו הודעה על
ההשעייה? הגשת הערעור לא תעכב את ההשעייה ".
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