חוק לשכת עורכי הדין )תיקון מס' ,(11תשל"ח* 1978
תיקון סעיף 58

הוספת סעיפים
59א עד 59ו

בסעיף  58לחוק לשכת עורכי הדין ,תשכ"א) 1 1961להלן  החוק העיקרי( ,במקום
.1
הסיפה המתחילה במלים "אולם רשאי עורך דין" יבוא "אולם רשאי עורך דין לשתף בהכ
נסותיו את בן הזוג ,הצאצאים וההורים של שותפו ,בהווה או בעבר ,שנפטר בעודו חבר
הלשכה ושל עורך דין שממנו רכש את עסקו".
.2

אחרי

סעיף  59לחוק העיקרי יבוא:

'"סייגים לעיסוק
בחברת עורכידין

59א) .א( עורך דין לא יעסוק במקצועו כחבר בחברת עורכי דין אלא
אם נתקיימו אלה:
) (1החברה רשומה בישראל לפי פקודת החברות 2ואין לה
כל הגבלה על ערבות חבריה;
) (2מטרות החברה ,לפי תזכירה ,הן האגדם של עורכי דין,
פעולות עזר לעריכת דין ,פעולות לניהול החכרה ונכסיה
ולהשקעת רווחיה ופעולות לוואי הדרושות לאלה ,ונקבע
בתזכיר ההתאגדות כי לא יהיו לחברה הסמכויות המפורטות
בתוספת השניה לפקודת החברות;
) (3כל חברי החברה ומנהליה הם חברי הלשכה.
)ב(
דין אחת.

שם החברה

לא יעסוק עורך דין במקצועו כחבר ביותר מחברת עורכי

59ב .שם של חברת עורכי דין לא יכלול אלא שמם של עורכי דין שהם
חברי החברה העוסקים בעריכת דין.

הגבלת שיתוף
בהכנסות

59ג) .א(
בתזכירה,
היא לשתף
או כעבר,
את עסקו.

חברת עורכי דין לא תשתף בהכנסותיה ,על אף האמור
בתקנותיה או במסמך אחר ,מי שאינו עורך דין ,אולם רשאית
בהכנסותיה את בן הזוג ,הצאצאים וההורים של חבר ,בהווה
שנפטר בעודו חבר הלשכה או של עורך דין שהחברה רכשה

גב( נפטר חכר או חדל להיות חבר הלשכה ולא הועבר חלקו
בחברה ,ירכשוהו חברי החכרה תוך תקופה ,בדרך ,במועד ובתנאים
שייקבעו בכללים.
איסור השתתפות
למי שהושעה

59ד) .א( חבר בחברת עורכי דין שהושעה מחברותו בלשכה לא יהיה
זכאי לקבל בתקופת השעייתו כל תשלום מהחברה חוץ מתשלומים בעד
שירות שניתן לפני שהושעה ולא כל חלק מרווחי החברה שהרוויחה
כשעה שהיה מושעה כאמור ,והחברה לא תשלם לו ,או לאחר על פי
הוראותיו או בשל זכויות החברות שלו ,דבר שאינו זכאי לקבל לפי
סעיף קטן זה.
)ב( חבר בחברת עורכי דין שהושעה מחברותו בלשכה לא יפעיל
כל זכות או סמכות שיש לו כחבר בחברה או כמנהל או כפקיד החברה,
כל זמן שהוא מושעה כאמור ,והחכרה לא תפעל על פי הוראה כאמור.
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אחריות החברה
כנזיקין

59ה .לענין פקודת הנזיקין ונוסח חדש[ 3רואים חברת עורכי דין כאח
ראית בנזיקין לכל מעשה או מחדל בענין שפעלו בו חבריה כעורכי דין.

שמירת אחריות
ודינים

59ו) .א( אין בקיומה של חברת עורכי דין ובהיות עורך דין חבר בה
כדי לגרוע 
) (1מאחריותו האישית של עורך הדין כפי שהיתה קיימת
לולא החברה או חברותו בה;
)(2

מתחולת הוראות חוק זה על עורך הדין.

)ב( עורך דין או שותפות של עורכי דין הממשיכים לעסוק במק
צוע במסגרת חברת עורכי דין ,לא יראו בכך הפסקת התעסקות במקצוע
לענין כל דין ".
מנחם בגין
ראש הממשלה
נבון
יצחק
נשיא המדינה
 3דיני

מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,10עמ' .266

תמיר
שמואל
שר המשפטים

