
 תזכיר הצעת חוק בתי המשפט (תיקון),
 התשמ״א—1981

 מכית משפט
 הגבוה לצדק
 לבית משפט

 מחוזי

 1. אחרי סעיף 7 לחוקי בתי המשפט התשי״ז—1957 ־(להלן — החוק
 העיקרי) יבוא: — ־ י - ־

 ״העברת עניין 7א. שופט של בית המשפט העליון, רשאי לפני מתן יצו
 על תנאי או אחריו, להורות כי עתירה שהוגשה לוי בענין
 מהענינים האמורים בסעיף 7 תידון-בבית־משפט"׳מחתי
 שיצויין בשופט אחד,'ומשהורה כן יהיה אותו בית משפט
 מוסמך לדון בו מהשלב שאליו הגיע בית המשפט העליון;
 לבית משפט מחוזי כאמור יהיו לגבי אותו ענין הסמכויות
 וסדרי דין שיש לבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט

 גבוה לצדק״.

 2. בסעיף 8 לחוק העיקרי סעיף קטן (ד) יסומן (ב) ובמקום סעיפים
—: א בו  קטנים (א) עד(ג) י

 ״(א) ענין שפסק בו בית המשפט העליון בשלושה, וההלכה שנפסקה
 עומדת בסתירה להלכה קודמת של בית המשפט העליון, רשאי נשיא
 בית המשפט העליון, לפי בקשת אחד מבעלי הדין, להחליט שבית המשפט
 העליון ידון בו דיון נוסף בחמישה או יותר אם מפאת חשיבותה של אותה
 ההלכה יש לדעתו מקום לדיון נוסף; בהחלטתו רשאי נשיא בית המשפט
 העליון לקבוע את הבעיה שתעמוד לדיון נוסף ומשעשה כן לא יקויים

 הדיון הנוסף אלא באותה בעיה״.

 3. לפני סעיף 11 לחוק העיקרי במקום הכותרת יבוא: .
 ״פרק שני: בתי משפט מחוזיים ומחלקות ערעורים

 סימן א: בתי משפט מחוזיים״.

 4. במקום סעיף 15 לחוק העיקרי יבוא:

 הוספת :
 סעיף דא

 (א) בענינים אלה ידון בית משפט מחוזי בשלושה —
 (1) משפטים בשל עבירה שענשה מוות או מאסר
 עשר שנים או יותר; אולם בעבירות לפי אחד הסעיפים
 המפורטים בתוספת הראשונה ידון בית המשפט המחוזי

 בשופט אחד, אם לא הורה נשיאו אחרת;
 (2) כל ענין שנשיא או נשיא תורן של בית המשפט

 המחוזי הורה שידונו בו שלושה.
 (ב) בכל ענין אחר ידון בית משפט מחוזי בשופט אחד.

 15 הרכב
 בית המשפט

 המחוזי

 תיקון
 סעיף 8

 החלפת
 הכותרת

 לפרק השני

 החלפת
 סעיף 15
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 5. בסעיף 18 לחוק העיקרי, פיסקה (3) — בטלה,

 6. במקום סעיף 19 לחוק העיקרי יבוא:

 ״ערעור
 על פסק

 דין והחלטה
 שלבית
 המשפט
 המחוזי

 19 (א) פסק דין של בית משפט מחוזי שניתן על ידי שלשה
 שופטים או שניתן לפי סעיף לא ניתן לערעור לפני בית
 'המשפט העליון; פסק דין אחר של בית משפט מחוזי בדן

 יחיד, ניתן לערעור לפני מחלקת הערעורים.
 (ב) החלטה אחרת של בית משפט מחוזי בענין אזר
 חי שניתנה על־ידי שלושה שופטים ניתנת לערעור לפני
 . בית המשפט העליון אם נתקבלה רשות לכך מאת הנשיא
 או מאת שופט של בית המשפט העליון; החלטה אחרת של
 בית המשפט המחוזי ניתנת. לערעור לפני מחלקת הערעורים
 אם נתקבלה רשות לכך מאת שופט של מחלקת הערעורים״.

 7. אחרי סעיף 20 לחוק העיקרי יבוא:
 ״סימן ב׳: מחלקות ערעורים בבתי המשפט המחוזיים״.

 תיקון
 סעיף 18

 החלפת
 סעיף 19

 תופפת
 • סימן כי

 מחלקת 20א. בבתי המשפט המחוזיים שיקבע שר המשפטים בצו תהיה מחלקת
 ערעורים ערעורים שתהיה מורכבת מנשיא בית המשפט המחוזי ושופטים של בית
 המשפט המחוזי שמינתה ועדת המינויים שלפי חוק השופטים, התשי״ג—

. .1953 

 סמכות 20ב. מחלקת הערעורים תדון באלה:
 (1) ערעור על פסק דין של בית משפט מחוזי שנתן על־ידי

 דן יחיד, למעט פסק דין שניתן לפי סעיף 7א;
ן י יבענ ז  , (2) ערעור על, החלטה אחרת של בית משפט מחו
 אזרחי שניתנה על ידי דן יחיד, אם נתקבלה רשות לכך מאת

 שופט של מחלקת הערעורים;
 (3) ערעור על פסק דין של בית משפט שלום או של בית

- . . ־ דין שיושב בו שופט של בית משפט שלום;
 . (4) ערעור על החלטה אחרת של בית משפט שלום בענין
 אזרתי אם נתקבלה רשות לכך מאת שופט של מחלקת

 . הערעורים;
 (5) ענין שהפנה נשיא בית,המשפט המחוזי למחלקת הער

 עורים לפי סעיף 20ד.

 הרככ 20ג. מחלקת הערעורים תדון בשלושה אולם בענינים אלה תדון
 בשופט אחד:

 (1) ערעורים־ על פסקי דין והחלטות אחרות של בית משפט
 שלום בשבתו כבית משפט לתעבורה;

195 



 (2) ערעורים על פסקי דין והחלטות אחרות של בית משפט
 עירוני;

 (3) ערעורים שלגביהם נקבע בחוק כי יידונו לפני שופט
 אחד של בית המשפט המחוזי;

 (4) ערעורים על החלטת ראש ההוצאה לפועל לפי סעיפים
 19, 25, 48 ו־58 לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז—1967;

 (5) בקשות לצווי ביניים, צווים זמניים והחלטות ביניים
 אחרות שבערעור.

 העברת עניו 20ד. ראה נשיא בית המשפט המחוזי צורך, מסיבות מינהליות, להעביר
 למחלקת העי' ענין פלוני שבית משפט מחוזי מוסמך לדון בו בשלושה, למחלקת הער־

7 עורים, רשאי הוא להורות שמחלקת הערעורים תדון באותו ענין. 1 * 0 י מ 3 ° י י ך  ע

1  ראשונה 1

 ערעור 20ה. (א) פסק דין של מחלקת הערעורים בענין שנדון לפי סעיף 20ד,
 ניתן לערעור לפני בית המשפט העליון.

 (ב) פסק דין אחר והחלטה אחרת בענין אזרחי של. מחלקת
 הערעורים ניתנים לערעור לפני בית המשפט העליון אם נתקבלה רשות

 לכך מאת הנשיא או מאת שופט של בית המשפט העליון.

 החלת 20ו. הוראות סעיפים 12, 13, 14, 16, 17, 20 יחולו על מחלקת
 פעיפימ ערעורים בשינויים המחוייבים״.

 החלפת 8. לפי סעיף 21 לחוק העיקרי במקום הכותרת יבוא:
ק ״פרק שלישי: בתי משפט השלום ובתי משפט עירוניים י פ  הפותרת ל

 השלישי סימן א׳: בתי משפט השלום״.

 תיקון 9. בסעיף 28 לחוק העיקרי —
 פעיף28 (1) בסעיף קטן (א) פיסקה (3) אחרי ״שימוש במקרקעין״
 יבוא ״— פרט לתביעות בדבר חכירה לדורות —״. ובמקום

 ״בהם״ יבוא: ״במקרקעין״.
ב) יבוא: )  (2) במקום סעיף קטן

 ״(ב) מותר להעמיד אדם לדין לפני בית משפט שלום
 בשל עבירה לפי סעיף מהסעיפים המנויים בתוספת
 השניה, שנסיבותיה אינן גוררות כפל העונש, אם החליט
 על כך פרקליט המחוז ובלבד שלא יוטל עליו עונש

 מאסר של יותר משלוש שנים״.

 תיקון 10. בסעיף 29 לחוק העיקרי במקום הביטוי ״בית משפט מחוזי״ בכל
2 מקום שהוא נזכר, יבוא ״מחלקת ערעורים״. • 9 1 י ע  ס

 הועפת 11. , אחרי סעיף 29א לחוק העיקרי יבוא:
' ״סימן ב׳: בתי משפט עירוניים״.  פימז כ
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 כינון כתי 29ב. (א) שר המשפטים רשאי, בצו, לאחר התייעצות עם
פ הרשויות המקומיות הנוגעות בדבר, להקים בתי משפט פ ש  מ

= עירוניים ולקבוע מקום מושבם ואיזור שיפוטם. י י  עייונ,
 (ב) איזור שיפוטו של בית משפט עירוני יכול
 שיהיה שונה מתחום שיפוטו של בית משפט השלום של
 אותו אזור ויכול שיכלול את תחומן של רשויות מקומיות

 אחדות.

 השופטים 29¿ השופטים של בתי המשפט העירוניים ימונו על ידי
 שר המשפטים מבין השופטים של בית משפט השלום,

 במספר ולתקופה שיקבע.

 הסמכות . 29ד. (א) בית משפט עירוני ידון בעבירות לפי פקודת
 העיריות, פקודת המועצות המקומיות וחוק התכנון והבניה
 התשכ״ה—1965 ולפי התקנות, הצוים וחוקי העזר על פיהם
 וכן בעבירות לפי החיקוקים המפורטים בתוספת השלישית.
 (ב) שר המשפטים רשאי, בצו, לשנות את התוספת

 השלישית באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

 דין בית 29ה. דין בית י משפט עירוני כדין כל בית משפט שלום
 משפט עירוני אחר באותו איזור שיפוט ויחולו עליו הוראות פרק זה,
 למעט סעיף 28, ככל שאין בסימן זה הוראה אחרת ובשי

 נויים המחוייבים.

 שמירת כמכות 29ו. אין הוראות סימן זה באות לגרוע מסמכות בית
 משפט השלום לדון בעבירות לפי סעיף 29ד.

 שנוי צוימ 29ז. שר המשפטים רשאי, לאחר התייעצות עם הרשויות
 המקומיות הנוגעות בדבר, לבטל צו שנעשה לפי סימן זה

 או להביא בו שינויים.

 12. בסעיף 36 לחוק העיקרי לפני ״בית משפט מחוזי״ יבוא: ״מחלקת
 הערעורים או״.

 13. אחרי סעיף 52 לחוק העיקרי יבוא:

 תוםפת ראשונה
 (סעיף 15)

 1. עבירות לפי סעיפים 103, 108(ג) עד (ד), 144, 165, 169, 245
 או 246 בנסיבות המתוארות בסעיף 249א, 298, 302, 329, 330
 עד 332, 333 בנסיבות המתוארות בסעיף 335, 336, 346, 347(ב),
 350, 354(ב), 390, 402(א), 404, 406 ו־407 בנסיבות המתוארות

 בסעיף 408, 448 עד 450 לחוק העונשין התשל״ז—1957 ;
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 2. עבירות לפי סעיפים 117(א) ו־118 לחוק הבחירות לכנסת (נוסח
 משולב) התשכ״ט—1969 ;

 3. עבירות לפי סעיפים 84 ו־85 לפקודת הדאר (נוסח חדש), התשל״ז
; 1976— 

 4. עבירות לפי סעיף 209 לפקודת המכס.

 תוספת שניה
 (סעיף 28)

 1. עבירות לפי סעיפים: 140, 141, 176, 237, 238, 242, 243, 245,
 246, 253(ב), 257(1), 258, 259(2), 274, 281, 290, 291, 303,
 313, 342, 347, 351 354(א), 359, 360, 361, 382, 31 392,
,465 ,464 ,457 ,455 ,453 ,(1)447 ,441 ,411 ,410 ,395 ,394 ,393 
 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 499(1) לחוק העונשין,

 תשל״ז—1977 ;
 2. עבירות לפי סעיף 17 (א) לחוק הפיקוח על המטבע, התשל״ח—

; 1978 
 3. עבירות לפי סעיף 29(א) לפקודת מסילת הברזל (נוסח חדש)

 התשל״ח—1978 ;
 4. עבירות לפי סעיף 236(ג) לפקודת התעבורה (נוסח חדש).

 תוםפת שלישית
 (סעיף 29ד.)

 1. חוק רישוי עסקים, התשכ״ח—&196 ;
 2. חוק למניעת מפגעים, התשכ״א—1961 ותקנות שהותקנו לפיו;

 3. פקודת המודעות;
 4. פקודת בריאות העם, 1940 ;

 5. פקודת בריאות העם (תקנות בנידון צרכי מזון), 1935 ;
 6. הפרק השלישי לחוק ההתגוננות האזרחית, התשי״א—1951 ;

 7. פקודת העיריות (אספקת מים), 1936 ; •
 8. חוק הסדרת מקומות רחצה, התשכ״ד—1964 ; י ־ ־•

 9. חוק לימוד חובה, תש״ט—1949 ;
 10. חוק הבטיחות במקומות ציבוריים, תשכ״ג—1963 ;

 11. חוק הרשויות המקומיות — (ביוב), התשכ״ב;
 12. חוק שירותי כבאות, התשי״ט—1959 ;

 13. פקודת הכלבת;
 14. תקנות שעת חירום (אבטחת מוסדות חינוך), התשל״ד—1974

 כפי שתקפן מוארך מזמן לזמן;
 15. תקנות שימור חיפה (אגף הכרמל) 1943 ;
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 16. תקנות התעבורה (כרמלית) התשכ״א—1961 ; •י׳
 17. תקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות) התשכ״ד—1964.״

 תיקון חוק 14. בסעיף 10 (א)(2) לחוק השופטים התשי״ג—1953 אחרי כ״נשיא
 השדפטים בית משפט מחוזי״ יבוא ״כשופט מחלקת הערעורים.״

 תיקון חוק 15. סעיף 501 לחוק העונשין, התשל״ז—1957 — בטל.
 העונשין

 ביטול פקודת 16. פקודת בתי המשפט העירוניים — בטלה.
 כתי המשפט

 העירוניים
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