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 כללי .א

באמצעות לרבות "(, הוועדה)להלן: "ועדת האתיקה המחוזית של טיפול את אופן הנוהל זה מפרט  .1

נגדו,  אודות הגשת כתב אישום עורך דין הרשום כחבר המחוזהקשור בבמידע  ,ועדהופרקליט ה

 .בהליך פלילי תוהרשע או

"( החוק)להלן: " 1961-לחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א 78לפי סעיף בקשה להשעיה זמנית  .2

פלילית לכאורה עבירה נועדה, במקרים המתאימים, לאפשר לוועדה לפעול נגד עורך דין אשר ביצע 

וזאת בשל הצורך להגן על הציבור ו/או על  ,שיש עמה קלון, הגם שעומדת לזכותו חזקת החפות

עד ולאפשר לוועדה לגשר על פרק הזמן שבין הרשעה פלילית נועדה וכן  ,כבוד מקצוע עריכת הדין

 .להחלטה בבקשה להטלת עונש

על נועדה לאפשר לוועדה לפעול להטלת עונש משמעתי לחוק  75לפי סעיף בקשה להטלת עונש  .3

אשר יש פלילית  העבירסופי בשל בפסק דין בבית משפט או בבית דין צבאי עורך דין אשר הורשע 

 לגבי ביצוע העבירה. ללא צורך בניהול הליך בירור משמעתי, קלון הבצד

 ליליפיך במידע אודות הגשת כתב אישום או הרשעה בהלטיפול  .ב

יחידת תביעות משטרת ישראל, פרקליטות מחוז, פרקליטות המדינה, מטעם  הלוועדפנייה  .4

פרקליטות צבאית, תביעה עירונית ו/או כל גורם אחר המוסמך להגיש כתבי אישום פליליים )להלן: 

או  ,מחוזהעורך דין הרשום כחבר כנגד אודות הגשת כתב אישום  מידעהכוללת  ,"(מוסר המידע"

מספר סידורי  הינתן ליירשם במאגר הממוחשב של הוועדה, תפלילית,  תו בעבירההרשעלגבי 

 .לטיפולועבר לפרקליט הוועדה תו
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הליך משמעתי תלוי ועומד בעניינו הליך בירור או אם קיים ועדה ופרקליט העם קבלת הפניה יבחן  .5

אם העבירות יבחן כן ו ,כתב האישום או ההרשעה הפלילית מושאשל עורך הדין ביחס לנסיבות 

או עבירות ו/לפי כל דין,  קלוןבצידן יש שהן עבירות או העבירות בהן הורשע לעורך הדין המיוחסות 

 .להטלת עונשאו  הגשת בקשה להשעיה זמניתועדה ביחס למדיניות קיימת לגביהן 

הגשת בקשה  כי מדובר בעבירות לגביהן קבעה הוועדה מדיניות של איפרקליט הוועדה מצא  .6

; הודעה על כך תועבר , יפסיק את הטיפול ויורה על סגירת התיקלהשעיה זמנית או הטלת עונש

 לעורך הדין ולמוסר המידע.

מדובר בעבירות לגביהן קבעה הוועדה מדיניות  או כי אין ,בעבירות כי יש קלוןפרקליט הוועדה מצא  .7

 ., יביא את העניין לפני הוועדה בצירוף המלצתוכאמור התערבות של אי

 אם יש מקום לדרוש ממוסר המידע חומרי חקירה מלאיםלצורך ההמלצה יחליט פרקליט הוועדה  .8

 .לפנות לגורם אחר כדי לקבל מידע נוסףאו חלקיים ו/או אם יש צורך 

יגיש  ,כנגד עורך דין הגשת בקשה להשעיה זמנית או בקשה להטלת עונשועדה על והחליטה ה .9

 .עדה לבית הדין המשמעתי המחוזיובשם הו בקשה כאמורועדה ופרקליט ה

בקשה להשעיה זמנית או בקשה להטלת עונש כנגד עורך דין, תועבר על אי הגשת החליטה הוועדה  .10

 מידע.לעורך הדין ולמוסר ההודעה על כך 

 הוראות נוספות .ג

הפניה ולטפל לבחון את בניגוד עניינים המונע ממנו נתון עדה כי יש חשש שהוא וראה פרקליט הו .11

לפי המסייע לעבודת פרקליט הוועדה אחר חבר לשכה רכז הוועדה או באמצעות העניין , יטופל בה

 ועדה.והיו"ר נות אישור פרקליט הוועדה יובאו לאישור וטעהוהחלטות  ,ג)ד( לחוק18סעיף 

או להשתתף בפניה בניגוד עניינים המונע ממנו לטפל נתון עדה כי יש חשש שהוא והויו"ר ראה  .12

בדיון ובהצבעה, יעביר את הטיפול ו/או את ניהול הדיון וההצבעה בוועדה לאחד מסגניו או לחבר 

 ועדה אחר.

בניגוד עניינים המונע ממנו להשתתף בדיון ובהצבעה, יודיע נתון כי יש חשש שהוא חבר ועדה ראה  .13

 הוועדה או לפרקליט הוועדה ויימנע מהשתתפות בדיון ובהצבעה.יו"ר על כך ל

 

 




