
 ערעור מועצה משפטית מס׳ 8/57
 עו״ד פלוני נגד יו״ר וחברי המועצה המשפטית

 בבית־הדין לערעורים לפי סעיף 20 (3) לפקודת עורבי־הדין, 1938
[12.6.58 ,19.3.58] 

, ל ב ד ו י  לפני מ״מ הנשיא ( ח ש י ן ) , והשופטים ז י ל ב ר ג

ם 340, י פ י ע א 652, ע׳ .363], ס ״ ם ו ת ] 1936 , י ל י ל פ ק ה ו ח ת ה ד ו ק  פ
״ ב 20, ע׳ ו ס ת ״ ה [ ש ט ת ו פ י ש ת ה ק ו  •336, 301, 117, 119, 120, 123, 12 (א)— ח
ב 344, ״ ס ו ת ] 1 9 5 3 ־ ג ״ י ש , ת ת י ט פ ש מ ה ה צ ע ו מ ת ה ו נ ק ה 98— ת נ ק  106}, ת
 י ר כ ו ת ע ד ו ק p, 4 (א), 24 (א) — פ 4 ) 4 ת 45,42 42 (א)(5), 45(»), 2 ו נ ק  ע׳ 772}, ת
י פ ב ם 2, 2(א), 20(1)׳־ 19 (א) ( י פ י ע א 843, ע׳ 75], ס י ׳ ס ו ת ׳ 38 19 [ ו ה ד י
א 1395, ע׳ 17]), 4(2), 16(1), 16(2), 11 עד ״ ס ו ת ] 1 9 4 5 ־ ו ב פ ס ו ה ו ו פ ל ח ו ה ש . . 
: י ת ק ב ו ח — [ 8 ״ א. 843, ע׳ 6 ו ם ת נ ת י ט פ ש מ ה ה צ ע ו מ ת ה ד ו ק  •14, 30 — פ
ם ד(ב)(3), 18, 18(2), י פ י ע ח 233, ע׳ 148], ס ״ ה ס ] 19 5 7 ״ ז ״ י ש , ת ט פ ש מ  ה
ש 1, ע׳ 2], ד ח ח ס ו , נ ל א ר ש ת י נ י ד י מ נ י ד ת [ ו נ ש ר פ ת ה ד ו ק  37(א) — פ

ף 1. י ע  ס

 . הרשעת המערער בבית־דין צבאי במעשי עבירה שיש בהם משוס קלון — מתן הצהרה מצדו,
-כשביקש בעבור שנים להירשם בפנקס עורכי־הדין, כי הוא לא הורשע. במעשים כאלה — ההלטת
 המועצה המשפטית, כשנודע לה כעבור למעלה משנה דבר ההרשעה, לכפל את תעודת ההרשמה, הואיל

 י-ולדעתה, הושג הרישום על־פי הצהרה כוזבת.
 פקודת עורכי־הדין ופקודת המועצה המשפטית והתקנות שהותקנו על־פיהן אינן מגדירות את המונח
 ״בית־משפט״ ויש, איפוא, ללמוד דבר מתיר דבר — סעיף 2 לפקודת עורכי־הדין קובע, כי ״ביתי
 משפט אזרחי פירושו כל בית־משפט שיש לו שיפוט בישראל, מלבד בית־דין דתי או ביודדין שבטי״
 ::— המונח ״אזרחי״ אינו בא כאן כנגד המונח ״פלילי״, אלא כדי להבדיל ״בית־משפט אזרחי* מבתי־דין
 דתיים ושבטיים. — כוזנת המחוקק בסעיף זה היתה להודיע, כי כל בתי־דץ, ובתי־דין צבאיים בתוכם,
 חוץ מבתי־דין דתיים ושבטיים, כלולים לא רק בהגדרת הביטוי ״ביתימשפט אזרחי״, שהיא מצומצמת
 וספציפית, כי אם גם במונה ״ביתימשפט״ שמושגו רחב יותר והוא כולל הכל — פירוש זה עולה
 בקנה אחד עם הגדרת הביטוי ״בית־משפט״ שבפקודת הפרשנות וכן עם • הסעיפים 4 (2), 16, 20 (1)
 ואחרים לפקודת עורכייהדין הנ״ל — על־כן הביטוי ״בית־משפט״ בתקנה 42 (א)(5) כולל גם ביודדין
 •;צבאי — בתקנה 45 (א) ״הצהרה כתבת״ פירושה הצהרה בלתי:נכונה מבחינה אובייקטיבית, ואין צורך
 להוכיח גם שהמצהיר ידע כי הצהרתו אינה נכונה — מלשון התקנה 45 (א) אנו למדים, כי לא כל
 הצהרה כוזבת .מחייבת את דבר ביטולו של רישום בפנקס עורבי־הדין — על המועצה המשפטית להש־
 יתכנע : א) כי.עודךהדין הצהיר הצהרה כוזבת; ב) כי הרישום הושג על־פי ההצהרה הכוזבת — יש
 ־-לזכור כי המועצה הדנה בבקשת- של אדם לרשמו בפנקפ עורכי־הדין אינה מזזוייבת לדחות את הבקשה
 •בגלל הרשעה על־ידי משפט, כאמור בתקנה 42 (א)(5), שהרי לפי התקנה 42 (ב) רשאית המועצה,

 בנסיבות מיוחדות, גם להתעלם מן ההרשעה.
 פירוש התקנה 42 (א)(5) התלבן רק בפסק־הדין הנוכחי, ובמקרה שלפנינו אין זד, ברור למעלה
 •מספק, אם המועצה המשפטית הדריכה את עצמה ברוח הפירוש הזה שעה שהחליטה להשתמש בסמכותה
 לפי תקנה 45, ולבטל את רשיונו של עורך־הדין המערער — מטעמים אלה יש להחזיר את הדין למועצה

-המשפטית לשיקול נוטף לאור ההנחיות האמורות בפסקיהדיו.

 &Q9 י ״פסקי־דיך, כרך יב, .1958תשי״ח/תשי״טי.



ד יו״ר וחברי המועצה המשפטית ג  עמ״מ 8/57 עו״ד פלוני נ

( ! א ששי י ש נ מ ה ״  מ

 פםקי־דין ישראליים שאוזכרו:

ת ר ב ח ת ו ו נ פ ס ן ל י ד ״ ת י ל נגד ב א ר ש ת י ל ש מ מ י ל ט פ ש מ עץ ה ו צ 60/50 — הי ׳ ׳  [1] בג
׳ 301, 305, 306; , ע ״א־1950 /תשי י ך ר, חש״ ר , כ ך י ד ־ י ו : ״פסל ז נ ״ ע ר ב ו  אניות צ

׳יג־1949/52/ ע׳ 226. ך ה, השייני/תשי ר / כ ׳ ם י ק ס פ  ״
/ ט ״ ש ך ב, ת ר , כ ך י ד ־ י ן פסל : ״ ׳ ח א , ו ן ו ס נגד שר־הבטדו י ה ל ל א ו מ צ 27/48 — ש ׳ ׳  ן2] בג

יה/תש״ט־1946/49, ע׳ 236. ך א, תש׳ ר / כ ׳ ם י ק ס פ  תש״י־1949, ע׳ 153 •. ,

 פםקי־דין אנגליים שאוזכרו:

[3] Mctrtmdaíe v. Mary Falkner and o r s . : ( 1 8 - 1 6 ) , J 55 E.R. 1124, 1129•: 2 C . I i . 
706; 3 D o w . & L , 600; D L . J . C . P . 9 1 ; 6 L.T.O.S. 372; 10 Jur. 1 6 1 . 

\ 4 ] Regina v. The M a y o r , A l d e r m e n , a n d Burgesses of Tewkesbury : ( 1 8 6 7 - 6 8 ) , 
LR. 3 Q.B. 629. 635; 9 B . & S. 683; 37 L . j . Q . B . 288 ; 18 LT. 8 5 1 ; 32 
/.P. 580• 16 W.R. 1200. 

 מקורות המשפט העברי שאוזכרו:

ק ד׳. ר ת, פ י אבו ק ר  פ

ר על החלטת המועצה המשפטית, מידם 27.11.57, לפיה הוחלט לבטל את תעודת ו ע ר  ע
ת ק ל ו ח ו ה ת ע ד ד ג נ , כ ת ב דעו ו ר ל ב ב ק ת ר נ ו ע ר ע  הרשמתו של המערער בפנקס עורכי־הדין. ה

. ף ס ן ״ ו י ז ת ל י ט פ ש מ ה ה צ ע ו מ ר ל חז ן הו י הד , ו לברג י ט ז פ ו ש ל ה  ש

 מלץ — בשם המערער ¡ אלטס ו־עליאש — בשם המשיבים

ו י ד - ק ם  ס
 מ״מ הנשיא (חשין) : ערעור על החלטת המועצה המשפטית לבטל את תעודת

 ד׳רשמתו של המערער בפנקס עורכי־הדין.

 2. העובדות אינן שנויות במחלוקת. וזה עיקרן: בשנת 1950, שעה ששירת המערער
 בצה״ל, הורשע בבית־דין צבאי מהוזי בארבעה פרטי עבירה, היינו: הפצת מסמך כוזב,
 על-פי הסעיף 340 לפקודת החוק הפלילי׳ 1936 ! זיוף מסמך רשמי׳ על־פי הסעיף 338 ;
 קבלת כספים על יסוד טענת שוא. על־־פי הסעיף 301, ועבירה על חוקי הצבא, על־פי
 התקנה 98 לחוקת השיפוט תש׳״ח. על מעשי עבירה אלה נידון המערער לתקופות מאסר
 שונות, אך' בית־הדין הצבאי העליון, בהתחשב בבריאותו הלקויה של המערער, המיר את
 עונש המאסר בעונש של שלילת דרגתו בצבא והורדתו לדרגת טוראי. פסק זה אושך על־

 •ידי ראש המטח הכללי.

 כמה שנים לאחר מכן — ביום 23,9.55 — כשביקש המערער להירשם בפנקס עורכי־
 הדין, הגיש ליושב־ראש המועצה המשפטית הצהרה, לצורך התקנה 42 לתקנות המועצה-

ך, כרך יב, תשי״ח/תשי״מ־1958 901 י י ־ מזקי , , 



 עמ״מ 8/57 עו״ד פלוני נגד יו׳׳ד וחברי המועצה המשפטית

 א

 ה

א (זזשי!) שי מ הנ י ז  נ

 המשפטית, תשי״ג־1953, בה הצהיר, בין השאר, כי הוא לא הורשע על־ידי בית־משפס
 בעבירה שיש בה משום קלון, אך בסוף שנת 1956, היינו, כשלושה־עשר חדשים לאחר
 שנרשם המערער בפנקס עורכי־הדין, נודע לה למועצה דבר ההרשעה הנ״ל, ולאחר חקירה
 ודרישה בחוק, החליטה, מכוח סמכותה לפי תקנה 45 לתקנות המועצה המשפטית, תשי׳-׳ג-
 1953 (להלן — תקנות המועצה), לבטל את תעודת ההרשמה, הואיל ולדעתה הושג הרישום

 על־ פי הצהרה כוזבת.

 3. השגותיו של המערער הן שלוש במספר, היינו —

 (א) הביטוי ״בית־משפט״ האמור בתקנה 42 (א)(5) לתקנות המועצה אינו כולל
 בית־דין צבאי:

 (ב) למערער לא היתה כוונה להצהיר הצהרה כחבת

 (ג) שיקולי המועצה היו פסולים.

 אדון, איפוא, בהשגות אלה אחת אחת.

 4, התקנה 42 לתקנות המועצה קובעת, בחלקה הנוגע לעניגנו, כי —

 ״(א) לא יירשם בפנקס עורכייהדין —

 (5} מי שהורשע על־ידי ביתימשפט בעבירה שיש בה משום קלון״:

 והתקנה 45 (א) קובעת, כי —

 ״המועצה רשאית לבטל תעודת הרשמה בפנקס עורכי־הדין אם הושג
 הרישום לדעתה על-פי הצהרה כוזבת,״

 מעשי החקיקה הנוגעים לענין (פקודת עורכי־הדין ופקודת המועצה.המשפטית והתק־
 גות שהותקנו על־פיהן) אינן מגדירות את המונח ״בית־משפט״, ועלינו ללמוד דבר מתוך
 דבר. אך הקושי שבדבר, שלמידה זו מביאה אותנו, לכאורה, לידי שתי מסקנות שונות
 זו מזו וסותרות זו את זו. בא־כוח המערער סומך על הגדרת הביטוי ״מקצוע עורך־דין׳׳
 האמור בסעיף 2 לפקודת עורכי־הדין ומבקש להסיק ממנה, כי המחוקק לא נתכוון לכלול
 את המונח ״בית־דין״ במונח ,,בית־משפט״. וזו לשון ההגדרה, בחלקיה הנוגעים לעניננו:

 902 ״פסקי״יין״, כדך יכ, תשי״ח/תשי*מ־1958



 עמ״מ 8/57 עו״ד פלוני נגד יו״ר וחברי המועצה המשפטית

 נד״מ הנשיא נחשי!)

 ״מקצוע עורך־דין הוא:

 (א) הנהלת כל מו״מ משפטי בשכר בפני בית־ משפט אורחי מטעם
 אדם אחר, או הופעה בשכר מטעם אדם אחר בפני כל בית־דין
 המשמש(ים) בתפקידים משפטיים או בתפקידים משפטיים למחצה, פרט

 לבית־דין דתי או*2זבטי ״

 הביטוי ״בית־משפט אזרחי״ הנזכר בהגדרה זו. הוגדר אף הוא באותו סעיף׳ וכך נאמר
 באותה. הגדרה:

 ״,בית־משפט אזרחי׳ פירושו כל בית־משפט שיש לו שיפוט בישראל,
 מלבד.בית־דין דתי או שבטי ״

 קורא, איפוא, בא־כות המערער את שתי ההגדרות כאחד ואומר: אם אמנם כולל המונח
 ״בית־משפט״ גס ״בית־דיך, למה הוצרך המחוקק לקבוע תחילה בהגדרת ״מקצוע עורך־
ך את המסגרת המצומצמת של ״בית־משפט אזרחי״, להוסיף עליה במסגרת מיוחדת י  ד
 ״כל בית־ דין המשמש בתפקידים משפטיים״ וכוי ולהוציא שוב ממסגרת אחרונה זו ״בית־
 דין דתי או שבטי״ ? והרי נקל היה לו למחוקק, .אילו התכוון באמת לבלול ״ביתידין״
 בביטוי ״בית־משפט״, לתת את המסגרת הרחבה של ״בית־משפט״ ולהוציא מתוכה ״בית־
 דין דתי או שבטי״, כאשר עשה קודם לכן בהגדירו את המונח ״בית״משפט אזרחי״, או
 להזכיר רק ״בית־משפט אזרחי״, ואנו יודעים.«pitó.....ההגדרה של..ביטוי זה באותו סעיף,

 כי הוא כולל כל בי ת־ דין פרט לבית-דין דתי או שבטי.

 סמוכין לטענתו זו מוצא בא־כוח המערער ב־בג״צ 66/50 : היועץ המשפטי נ. בית־
/ כרך ד, ע׳ 301, נחרהנותן ב־ע׳ 305, מול אות השוליים ד,  הדין לספינות, וא!ח/ ״פסקי־די!׳
 סימני היכר במוסד שיפוטי, שהוא ״בית־דיך ולא ״בית-משפט״, מבחינת שמו, סמכותו,
 הרכבו וסדרי הדין הנוהגים בו. לפי מבחן זה, טען בא־כוח המערער, אין ספק כי ״בית־
 דין צבאי״ אינו ״בית־ מש פ ט״, בי אם טריבונל בעל אופי מיוחד, הממלא תפקיד שיפוטי

 מצומצם בענינים מיוחדים שהובאו בתחום סמכותו.

 5. האמת ניתנת להיאמר, כי הביטוי ״בית־משפט״ משתמע לעתים קרובות לשתי
 פנים: פעמים הוא כולל גם ״בית־דיך, ופעמים — ואפילו באותו דבר תחיקה — הוא
 מוציא ״בית־דיך מכלל תחולתה (לדוגמה; סעיף 7(ב)(3) לחוק בתי־המשסט, תשי״ז־
 1957: ״לתת צווים לבתי־משפט, לבתי־דיך וכר. — והשווה סעיף 18 לאותו חוק: ״בית־
 משפט מחוזי ידון באלה — (2) כל ענין שאיננו בסמכותו הייחודית של בית־דין
 אוזר״; וכן סעיף 37 (א): ״מצא בית־משפט שאין הוא יכול לדון בענין שלפניו מחמת
 שאינו בסמכותו המקומית או הענינית,.־ והוא בסמכותו של בית־משפט או של בית־דין
 אחר״). אף־על־פי־כן נראה לי, כי הדין עם בא־כוח המשיבים, הטוען כי ״ביתידין צבאי״

 ״פסקי־דין״, כרך יב, תשי״ח/תשי״0־958נ 903



 עמ״מ 8/57 עוי׳ד פלוני נגד יו״ר וחברי המועצה המשפטית

א (חש ין) י ש נ  מ״ מ ה

 אף הוא בכלל ״בית־משפט׳ למטרת התקנה 42(א)(5) לתקנות המועצה, כדי להעלות
 את כוונתו האמיתית של המחוקק מדבר־תחיקה מסויים, במקום שכוונה זו לא הובעה
 במפורש ואינה גלויה על־פני הדברים, מן הראוי לפנות תחילה אל מעשה התחיקה גדפו,
 אל דברי תחיקה אחרים שדנים באותו נושא או בנושא דומה, ושנועדו להשלימו ולשכללו,
 ואל התקנות והצווים שהותקנו מכוחם של אלה במגמה לבצעם. כוונתו של המחוקק עשויה
 להתגלות מהקשר־הדברים שבהם מופיע הביטוי שפירושו נדרש, ומן ההשפעה שתהא
 נודעת להוראות החוק ולמטרות שלשמן נועד אם נפרש את הביטוי כך או אחרת. וכאן,
 במקרה דנן, עלינו לעיין בשתי פקודות חוק, היינו, פקודת עורכי־הדין, 1938, ופקודת

 המועצה המשפטית, 1938, ולתקנות שהותקנו מכוחן.

 6. בראש וראשונה מזדקרת לנגד עינינו הגדרת הביטוי ״בית־משפט 'אזרחי״, שבבר
 הבאבוה ,לעיל, ושמפני חשיבותה נחזור עליה כאן. הסעיף 2 לפקודת עורכי־הדין קובע,

\ י _  כ

 ״,בית־משפט׳ אזרחי׳ פירושו כל בית־משפט שיש לו שיפוט בישראל,
 מלבד בית־דין דתי או בית־דין שבטי ״

 אם אמנם נכונה הדעה ש״בית־משפט״ אינו כולל ״בית־דין״, למה הוצרך המחוקק להשמיענו
 בהגדרה הנ״ל ״מלבד בית־דין דתי או בית־דין שבטי״? והרי אף הללו בתי-דין הם,
 ואלמלא נזכרו בשמם המפורש היו יוצאים אף הם ממילא עם כלל בתייהדין מתחום המושג
 ״בית־משפט״. מכאן, שהמושג בית־משפט רחב הוא ביותר, וכולל גם בתי־משפט אזרחיים
 וגם בתיידין דתיים ושבטיים, ורק לצורך הגדרת הביטוי ״בית־משפט אזרחי״ הוצאו מכלל
 בתי־משפט בתי־דין מסויימים, היינו, בתי־דין דתייס ושבטיים. לשון אחרת: כוונת המחוקק
 היתד, להודיע, כי בל בתי־הדין, ויתי־דין צבאיים בתוכם, חוץ מבתי־דין דתיים ושבטיים,
 כלולים לא דק בהגדרת הביטוי ״בית־משפט אזרחי״, שהיא מצומצמת וספציפית, בי אם
 גם במונח ״בית־משפט״, שמושגו רחב יותר והוא בולל הכל (וראה הגדרת ״בית־משפט״

.("Court" ערך ,Burrows, Words and Phrases, 1943 בספרו של 

 7, פירוש זה הוא מחוייב המציאות, לדעתי, גם מפני כמה נימוקים נוספים. ראשית,
 הוא עולה בקנה אחד עם הגדרת הביטוי ״בית־משפט״ שבפקודת הפרשנות. בסעיף 1

 לפקודה זו הוגדר המונח ״בית־משפט״ כך:

 ״כל בית־משפט בן־םמך לשפוט בישראל.״

 אמנם הגדרה זו קשה להולמה, לפי שהיא משתמשת בחלקה הפרשני בעצם הביטוי שהיא
 באה להגדיר. אך הואיל ואין כל הגדרה נפרדת לביטוי ״בית־דיך בפקודת הפרשנות,
 נאלצים אנו לומד, כי אף ״בית־דיך בכלל ״בית־משפט״. שנית, אם לא נקבל את הדעה
 ש״בית־משפט״ כולל גם ״בית־דין״ נגיע לידי פירוש אבסורדי של כמה מהודעותיה של
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 עמ״מ 8/57 עף׳ד פלוני נגד יו״ ר וחברי המועצה המשפטית.

 מ״מ הנשוא (ןזשין);

 פקודת עורכי־הדין. לדוגמה: הסעיף 4 (2) לפקודת עורכי־הדין. לפי סעיף זה רשאי —

. לשאת דבריו בפני בית־ . . .  ״כל אדם ברשות בית־המשפט .
 המשפט בתור ידיד מטעם צד שאינו מיוצג על־ידי עורך־דין.״

 ואם אמנם אין ״בית־דין״ ״בית־משפט״, נמצא, שמעיף זה אינו חל לגבי. בתי ־ דין. וזו
 תוצאה שאין הדעת סובלתה. וכן הסעיף 16. סעיף זה מדבר על חובות המקצוע וקובע׳
 למשל, כי עורך־דיז חייב לסייע לבית־המשפט לנהל־משפט צדק (םעיף־קטן(1))׳ ולהתייחם
 אליו •3כל הכבוד (סעיף־קטן (2)). היתואר, כי הוראה מועילה זו לא תחול על עורך־דין׳

 המופיע בבית־דין דתי. צבאי או משטרתי 1 וכן הסעיף 20 (1) ואחרים. ־

 8. לא התעלמתי מן הספקות שפירוש זה עלול לעורר בהחלת הוראות מםויימור!
 שבםעיפי החוקים הנוגעים לענין ובתקנות השונות, שהותקנו מכוחן. בא־כוח המערער
 הצביע, כאמור לעיל, על אחד מהם. לכד יש להוסיף את הוראות הסעיף 19א לפקודת.

 עורכי־הדין. לפי סעיף זה —

 ״ תהיה זו חובתו של רשם בית־המשפט, או — באין רשם —
 של שופט־השלום של בית־המשפט, שבו נתחייב בדין על עבירה כל שהיא
 עורך־דין כל שהוא או אדם שהורשה לעסוק בבתי־הדין המושלמיים, להודיע

 מיד למועצה המשפטית את דבר אותו חיוב בדין ״

 ולא מצינו חוק המעמיד דשה לבתי־דין שניתן להם שיפוט מצומצם בענינים מסויימים.
 כן מתעורר ספק אם בית־דין דתי, משטרתי או.צבאי עשוי לשמש מקום התמחות? והרי
 הפרק השלישי לתקנות המועצה המשפטית מדבר על ״התמחות בבית־המשפט״. אף
 ספקות אלה אינם מתעוררים במקדה דנן ואין אנו נדרשים ליישבם כאן. דייה לשאלה׳

 בשעתה.

 9. ואשר ל־בג׳׳צ 88/50, נ0, הנ״ל, שהובא על־ידי בא־כוח המערער — אין אנו
 סבורים שיש בכוחם של הדברים שנאמרו שם כדי לסייע בידו. שם נדונה שאלת מעמדו
 של בית־הדין לספנות לענין זיקתו לבית־המשפט הגבוה לצדק. לאחר שבית־המשפט הגיעי
 לכלל מסקנה, כי בית־הדין לספנות הוא ״טריבונל בעל אופי מיוחד, הממלא תפקיד של
 שיפוט בסוג מצומצם של ענינים״ קבע שאין לראותו כ״בית־משפט״ העומד מחוץ לתחום
 פיקוחו של בית־ המשפט הגבוה לצדק. פירוש הדבר, שבאותו ענין נקבע שבית־הדיך
 לספנות אינו ״בית־משפט״ לצורך מסויים בלבד, היינו, לענין כפיפותו לבית־המשפט
 הגבוה לצדק, אך הכוונה שם לא היתה בשומ פנים לקבוע תחומין בין ״בית־משפט׳׳•
 ו״בית־דיך ולעשות הבדלה ביניהם מבחינת טיבם ומהותם. נהפוך הדבר: בפירוש נאמר
. כי המסקנה הוסקה ״ מבלי שנראה צורך להגדיר הגדרה ממצה׳ (m ,306 שם >ב־עי 

 את המושג, ,בית־משפט׳ ״
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 עמ״מ 8/57 עו״ד פלוני נגד ידיר וחברי המועצה המשפטית

 מ״מ הנשיא ששי!)

 והוא הדין ב־בג״צ 27/46, להיס נ. שו־הבטזזון, נ2], שאף הוא הובא על־ידי בא־
 יכוה המערער.

 10. ועכשיו לטענתו השניה של בא־כוח המערער. טענה זו היא, כאמור, כי אין הצהרה
 •כוזבת אלא אם־ בן ניתנה ביודעין, יאילו כאן לא היה בדעתו של המערער כלל לשקר
 :ולכזב. הוא אמנם לא סיפר למועצה על ההרשעה׳ אך הוא לא עשה כן מפני שביקש
 •להעלים את הדבר מעיניה, או להסתתר מאחורי הצהרה כוזבת, כי אם משום שסבר בתום־

 לב כי הרשעת ״בית־דין צבאי״ אינה הרשעת ״בית־משפט״ לצורך התקנה 42 (א)(5),

 אף טענה זו אין בידי לקבלה. אמנם נכון הדבר שאין לטפול על אדם אשם של מתן
 :הצהרה כוזבת, אלא אם־כן היתה לו הכוונה הזדונית לרמות ולכזב; אך הסנקציה לפי
 התקנה 45 (א) לא נקבעה בגלל מתן ההצהרה הכוזבת, כי אם בשל השגת הרישום על סמך
 חצהרה כזאת. והנה מבחינה אובייקטיבית אין לכחד שההצהרה שניתנה על־ידי המערער
 היתד, כוזבת, הואיל ולמעשה הורשע גם הורשע על־ידי בית־משפט שעה שהצהיר כי לא
 הורשע. בשל הצהרה כוזבת, כשהיא לעצמה, אין החוק קובע כל סנקציה, אך השאלה
 •.המצריכה פתרון כאן היא אם הרישום של המערער בפנקס עורכי־הדין נעשה על־םמך
 הצהרתו הכוזבת, ואם רישום זה לא היה נעשה אילו ידעה המועצה שההצהרה אינה נכונה,
 בלומר, שהמערער, אמנם הורשע בבית־משפט קודם לכן. כדי לפתור שאלה זו אין לייחס
 ־:חשיבות מכרעת לידיעתו או להעדר ידיעתו של המערער שהמונח ״בית־משפט״ כולל גם
 •בית־דין צבאי, ויש רק לשקול אם המועצה היתה רושמת אותו אילו ידעה את המצב

 לאמיתו. ומכאן לטענתו השלישית של בא־כוח המערער.

 11. הטענה השלישית והאחרונה היתה, כי שיקולי־טעות היו לנגד עיניה של המועצה.
 •המועצה סברה — כך טוען בא־כוח המערער — כי נוכח ההצהרה הכוזבת היא מחוייבת
 •לפעול כאשר פעלה, ולא ׳נתנה דעתה כלל על המסיבות, שבהתחשב בהן היתה רשאית

 ללכת גם בדרך אחרת.

 התקנה 45 (א), שעל־ פיה פעלה המועצה, קובעת כי —

 ״המועצה רשאית לבטל תעודת הרשמה בפנקס עורכי־הדין אם הושג
 הרישום לדעתה על־פי הצהרה כוזבת.״

 מלשון זו אנו למדים, כי לא כל הצהרה כוזבת מחייבת את דבר ביטולו של הרישום.
 יעל המועצה להשתכנע בשניים, היינו: (א) כי עורך־הדין הצהיר הצהרה כוזבת; ו־(ב) כי

 הרישום הושג על־פי ההצהרה הכוזבת.

 כבר ראינו לעיל, כי התנאי הראשון — בדבר הכזב שבהצהרה — נתמלא כאן. אך
 •כיצד יש בידי המועצה לקבוע אם הרישום אמנם הושג על־פי ההצהרה הכוזבת? לדעתי

 906 ״פסקי־דין״, כרך יב, תשי״ת/תשי״ט־1958



 עמ״מ 8/57 עו״ד פלוני נגד יו״ר וחברי המועצה המשפטית;

 . השופט דלברג.

ו לרשום את הנאשם,  עליה להעמיד את עצמה במקום שבו עמדה המועצה שהחליטה ממנ
 ולשאול את עצמה — בהתעלם לחלוטין מעצם מתן ההצהרה הכוזבת — האם ראוי אדם
 זה להירשם בפנקס עורכי־הדין נוכח מהותה של העבירה בה הורשע ובמסיבות בהן נעברה
 עבירה זו י כי זאת יש לזכור: גם המועצה הדנה בבקשתו של אדם.לרשמו בפנקס עורכי־
 הדין אינה מחוייבת לדחות את הבקשה בגלל הרשעה על־ידי משפט, כאמור בתקנה
 42 (א)(5), שהרי לפי התקנה 42 (ב) רשאית המועצה, מסיבות מיוחדות, גם להתעלם מך
 ההרשעה. ומנין לנו כאן, במקרה דנן, בי המועצה שדנה בזמנו בבקשת המבקש לא היתה
 מחליטה להתעלם מהרשעתו ? את דעתה של אותה מועצה אין אנו יודעים מסיבות מובנות,
 אך גם המועצה, הנוכחית לא גילתה לנו את דעתה שלה כיצד היתה אותה מועצה פועלת:

 אילו ידעה את בל הפרטים. כל מה שהמועצה מספרת בהודעתה למערער הוא, כי —

 ״המועצה המשפטית החליטה (בזמנו), בםמכה על הצהרתך האמורה
 (הצהרת הכזב), ובהניחה כי אמנם לא הורשעת בעבירה שיש בה משום

 קלון, לרשום אותך בפנקס עורכי־הדין ״

 וכי — י

 ״לדעת המועצה המשפטית (בהרכבה הנוכחי) השגת דישומך בפנקס
 עורכי־הדין על־פי הצהרה כוזבת ״

 אך מנין לנו, כי המועצה שהחליטה לרשמו בפנקס עורכי־הדין, לא היתה מחליטה כך, גם
ל  אילו ידעה על ההרשעה י הן היא יכלה — כאמור — להתעלם מן ההרשעה ולהחליט ע
 הרישום. המועצה הנוכחית היתד, צריכה, לדעתי, לציין בחלק האופרטיבי של הודעתה, לא
 רק שהרישום הושג על־פי הצהרה כוזבת, כי אם גם שאלמלא הצהרה זו לא היה הרישום
י היינו, שהרישום הושג  נעשה. בהעדר ציון זה מתקבל הרושם, בי מסקנתה של המועצה —
 על־ פי הצהרה כוזבת — מבוססת על עצם העובדה שההצהרה היתה כוזבת בלא לתת את.
 הדעת על השיקול המכריע: מה היתה המועצה מחליטה בזמנו אילו ידעה את האמת.

 מטעמים אלה נראה לי, כי יש לקבל את הערעור ולהחזיר את הדין לשיקול נוסף.

ט זילברג : שלוש הן השאלות שנתעוררו בערעור זה, וניסוחן המדוייק יהיה פ ו ש  ה
 לדעתי כך:

 (א) האם שיקר המערער בהצהירו עובר לרישומו, לצורך הוכחת העובדא האמורה
 בתקנה 42 (א)(5), כי לא הורשע על־ידי בית־משפט בעבירה שיש בה משו0
 קלון ? גדר הספקות הוא: אם גם הרשעתו בבית־ הדין הצבאי בעבירות כאלה,

 ״הרשעה על־ידי בית־משפט״ היא במובן ההצהרה הנ׳יל ז

 (ב) ואם תמצי לומר: שיקר — ההיתה זאת ״הצהרה כוזבת״ במובן תקנה 45 (א) י
 גרד הספקות הוא:
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 השופט זילברג

 (אא) השיקר ביודעין, או דילמא שיקר שלא ביודעין!

 (בב) האם גם הצהרת שקר שלא ביודעין, ״הצהרה כוזבת״ היא במובן התקנה
 הנ״ל5

 (ג) ואם תמצי לומר; הצהרתו של המערער ״הצהרה כוזבת״ היתה — הקיים קשר א
 סיבתי בין הצהרה זו לבין רישומו של המערער בפנקס עורכי־הדין? לשון
 אחרת; המותר לנו להניח, כי אילו גילה המערער ולא הסתיר את דבר הרשעתו
 בבית־הדין הצבאי, היתה המועצה המשפטית מסרבת להעניק לו תעודת הרשמה

 על־פי תקנה 44 (א).
 ב

 2, אשר לשאלה הראשונה, מסכים אני בהחלט לדעתו של חברי המלומד, ממלא מקום
 הנשיא, השופט חשין, כי המונח ״בית־משפט״ בתקנה 42 (א)(5) כולל גם בית־דין צבאי.
 אוסיף ואומר, כי לי נראית דעה זו כל כך ברורה וגלויה ופשוטה ומוכרחת, עד שאין אני
 מתאר לעצמי כי יבול מישהו לחלוק עליה, ולסבור ברצינות כי אין הדבר כן. יהא אשד

j יהא מובנו של המונח ההוא בכל מקום אחר ובכל הקשר אחר, הרי כאן הוא׳ ללא שמץ 
 של ספק, כולל גם את בית־הדין הצבאי. תקנה 42 (א)(5) מדברת בעדה, ואינה זקוקך לכל
 ראיה חיצונית. מטרת התקנה היא, כנראה בעליל, לשמור על טהרת מקצוע עריכת־הדין,
,uberrima fides שלא יםתננו לתוכו בעלי נטיות פליליות. כי עריכת דין היא מקצוע של 
 ובל יודע דת ודין, אם אך נוכל הוא, יכול להציג ככלי ריק את ההדיוט הפונה לעזרתו.
 •לכן שומה עלינו לשמור בשבע עיניים, לבל יסתאב מקצוע מכובד זה על־ידי קליטת אנשים

 שאינם מהוגנים. ואם זו היא המטרה, ובחינת. האופי היא העיקר — מאי נפקא מינה היכן י
! ברור, איפוא, בי ״בית־  .נתגלה אפיו של האיש, בבית־משפט אזרחי או בבית־הדין הצבאי י
 המשפט״ האמור בתקנה 42 (א)(5) משמעותו היא; כל פורום שיפוטי שהינו בעל סמבות
 להרשיע אדם בעבירה פלילית• והיוצא מזה.הוא, כי המערער לא דיבר אמת בהצהירו, כי

 לא הורשע בבית־משפט בעבירה שיש בה משום קלון כנ״ל. ן_

 •3. ואשר לשאלה השניה, תשובתי היא כפולה:

 (א) ההצהרה הכוזבת האמורה בתקנה 42 (א). אינה מצריכה דוקא mens rea מצד
 המצהיר. והא ראיה: נאמר כאן ״הצהרה כוזבת״ סתם, ולא נתלוותה אליה -

 המלה ״ביודעין״ או ״בכוונה״ המצויה, למשל, בסעיפים 117, 119, 120, 123,
 של פקודת החוק הפלילי;

 (ב) וזה הוא העיקר לגבי המקרה הקונקרטי שלפנינו: המערער דנן לא רק שיקר,
 אלא גם שיקר ביודעי! — ידע.את האמת ונתכוון למרוד בה. האבחנה ההיא ן

 בין ״בית־משפט״ ו״בית־דיך היא, כפי שכבר ציינתי, כל כך רחוקה מן השכל,
 עד שאין לתת אמון כל ־שהוא בדברי המערער כי אמנם הוא טעה את הטעות

 הבלתי הגיונית הנ״ל.
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ד וחברי המועצה המשפטית ד  עמ״מ 8/57 עו״ד פלוני נגד י

 השופט זילבדג

 4. וכאן ברצוני להעיר הערה:אחת, והיא: אילו סברתי — בניגוד לאמור לעיל — בי
; וכי המערער.לא שיקר ביודעין אלא ן ודעי  ״הצהרה כוזבת״ במובן 45(א) היא כוזבת בי
 מעה, — בי אז לא הייתי רואה את הצהרתו ככוזבת, למדות העובדה שטעותו היתה
 :טעות בדבר הלכה (פירוש הביטוי ״בית־משפט״), ועל אף המכםימה הידועה
ר ה״מנם ריא* היא אחד מיסודות מעשה ש א ב â t .ignorantia juris nocet (non excus) 
 העבירה, אזי כל אי־ידיעח השוללת אותה מוציאה את היסוד ההכרחי ההוא, ומבטלת את
 האופי הפלילי של המעשה, בין אם זו טעות שבעובדא ובין אם זו טעות שבחוק. יתר־על־

 כן: אפילו כאשר הגנתו של הנאשם מסתמכת לא על העדר ה״מנס ריא״׳ אלא על ״הטעות:
 הכנה וההגיונית״ האמורה בסעיף 12 (א) של פקודת החוק הפלילי — וכידוע לכל משפטן
 מודרני, אין שני אלה היינו הך — אפילו אז עשויה טעות שבחוק להציל את הנאש ם, אם
 היא אך נוגעת ל״מצב ענינימ״ (state of things) שהוא רלבנטי לגבי האשמה הנדונה.
י גס מצב משפטי מסויים, ״מצב ענינים״ או ״עובדא״ הוא לגבי ההוראה הנ״ל. המכסימה  ג
 ignora^tia juris nocet — בעברית מסורתית: ״שגגת תלמוד עולה זדון״ (אבות. פרק

 ז״) — אינה ענין לבאן כלל ועיקר, משני טעמים:

 (א) לפי הדעה הרווחת״ אין המפםימה ההיא מכילה הנחה ״בלתי סתירה״, כי כל
 אדם יודע את החוק, ולו יהא דקי את החוק הפלילי. כל משמעותה לגבי נאשם
 בעבירה היא, כי לא תעמוד לו הטענה כי הוא, בשל כך שלא ידע את החוק,
 חייב לצאת נקי מעונש.על העבירה שעבר. במקרה שלפנינו, הרי אם המערער

 באמת לא ידע את החוק, הוא — hypothec ^ — גס לא ״כיזב״.
( 3 ) v i d e Miartindale v. Falkner; (1846), 135 E.R. 1124, 1129, ( ; 

4)Reg. v. Mayor of Tewkesbury; (1867-68), L.R. 3 Q J B . 629, 635, ( ; 
W.T.S. Stallybrass, in The Modern Approach to Criminal Law, at 
pp. 410, 411; cf. Bishop's New Criminal L.dw, 8 ed., at pp. 167-168; 

, Principles of Criminal Law, at pp!Hal).351-353. 

קת ידיעה חז  (ב) אף אם נשווה לאותה מכסימה, בשטח המשפט הפלילי, אופי של.
ך הרעיון כי המחוקק׳ בחקקו את החוק הפלילי, אינו אלא מעלה על  ממש, מתו
 הכתב ונותן גושפנקא רשמית להשקפות ה״טוב״ וה״רע״ שהיו כבר, מקדמת
jus דנא, מקובלות במוסר החברה, גם אז לא תתפוס חזקה זו אלא לגבי אותו 
 המכריז את המעשה כאסור ובר־עונשין, אך בשום אופן לא לגבי איזה שהוא
— אם ן על שאלת קיום העבירה. והן הטעות שלפנינו י  jus אהד האוצל בעקיפי
 אמנם היתה כזאת — ודאי לא התייחסה במישרין אל חוק ״יוצר עבירה״ —

 ודוק,

 דאיתי צורך להעיר ולהזהיר מפני ignorantia juris זו, יען כי רבו הטועים במובנו
 של הפסוק הלטיני ההוא, וגם בדיון שלפנינו הדהדה טעות זו לרגע קט בחלל בית־המשפט.
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 עמ״מ 8/57 עו״ד פלוני נגד יו״ר וחברי המועצה המשפטית

 ־ השופט לנדוי

 5. ומכאן לשאלה השלישית הנ״ל — שאלת הקשר הסיבתי בין ההצהרה והרישום. וכאן
 חולק אני, בכל הכבוד, על דעת חברי, וסובר כי הקשר כבר הוכח ונקבע על־ידי המועצה
 המשפטית, ושוב אין צורך וטעם להחזיר אליה את הדין. המועצה המשפטית היא היא
 שהעניקה למערער את תעודת ההרשמה על־פי תקנה 44 (א) המועצה המשפטית היא היא
 שביטלה את תעודתו על־פי תקנה 45 (א). הפה שאסר (עכשיו) הוא הפה שהתיר (אז) —
 שהרי שתי ההחלטות מגוף אחד יצאו — ואם היא כיום, בעטיה של ההצהרה הכוזבת,
 מחליטה לבטל את תעודתו של המערער, הרי ברור כשמלה כי היא מלכתחילה, ואילו ידעה

 את האמת, לא: היתה מעניקה לו את התעודה ההיא. בהחלטה שמערערין עליה נאמר:

 ״לדעת המועצה המשפטית השגת רישומן־ בפנקס עורבי־הדין על-פי
 הצהרה כוזבת״.

** 
 ופשוטו של מקרא הוא לא: עקב מתן ההצהרה, אלא: עקב הכזב שבוזצהרה. אמרו לו,
 למערער: א!למל^ מבת, ואילו גלית את האמת, לא היינו נענים לך אז בבקשך את תעודת
 ההרשמה! נמצא כי המועצה כבר שקלה אם ראוי הוא, המערער, נוכח המצב כהווייתו,

 להחזיק בתעודת ההרשמה, ומה לה לשקול עוד בהחזירנו אליה את הדין י

 דעתי היא, איפוא, כי יש לדהות את הערעור.

ר : בקשר לשאלה הראשונה שהתעוררה, הנני מסכים שהביטוי ״בית־ ד נ ט ל פ ו ש  ה
 משפט״ בתקנה 42 (א)(5) כולל גם בית־דין צבאי, וזאת מן הטעמים שניתנו על־ידי מ״מ
 הנשיא. אוסיף מצדי רק שמכל מקום גוף שיפוטי בישראל בעל סמכות בפלילים, הוא בכלל
 ״בית־משפט״, כפי שיוצא מעצם לשון התקנה, ומהגדרת המונה ״בית־משפט״ בסעיף 1
 לפקודת הפרשנות. וכן כולל ״בית־משפט אזרחי״ בסעיף 2 לפקודת עורכי־הדין, 1938,
 בית־דין בעל סמכות בפלילים. המונח ״אזרחי״ אינו בא באן בנגד ״פלילי״- אלא כדי
 להבדיל ״בית־משפט אזרחי״ מבתי־דין דתיים, שעליהם חלות הוראות מיוחדות (כגון
 הסעיפים 11 עד 14 של הפקודה עצמה, בנוגע להופעת עורכי־דין בפני בתי־דין דתיים
 מושלמיים), ומבתי־דין שבטיים, שעורכי־דין אינם רשאים להופיע בפניהם כלל, לפי סעיף
 30 לפקודה. בית־דין צבאי הוא גוף שיפוטי הדן בפלילים׳ וגס בעבירות החמורות ביותר.

 אשר לשאלה. השניה, הנני מסכים לנימוקו של מ״מ הנשיא, ש״הצהרה כוזבת״ בתקנה
 הנדונה פירושו הצהרה בלתי־נכונה מבחינה אובייקטיבית, ואין צורך להוכיח גם שהמצהיר
 ידע כי הצהרתו אינה נכונה ן שאם לא כן נגיע לתוצאה שאין הדעת סובלתד. — שמצהיר
 אשר הורשע בעבירה שיש בה משום קלון יהא זכאי להירשם בפנקס עורכי־הדין, אם אך
 יוכיח שהוא האמין משום מה בתום־לב, שהוא רשאי להצהיר למרות זאת כי לא הורשע
 בך. נימוק זה דייו להכרעת השאלה, ועל־בן אינני רואה צורך להיכנס לבירור הנימוקים

 הנוספים, עליהם עומד השופט זילברג בפםק־דינו הנפרד.
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 עמ״מ 8/57 עו׳׳ד פלוני נגד יו״ר וחברי המועצה המשפטית

ד ד  השיופים מ

 גם בשאלה השלישית הנני מצטרף לדעת מ״מ הנשיא. פירוש התקנה הנדונה התלבן
 רק בפםק־הדין הנוכחי, ואין זה ברור למעלה מםפק, אם המועצה המשפטית הדריכה את
 עצמה ברוח הפירוש הזה, שעה שהחליטה להשתמש בסמכותה לפי תקנה 45 ולבטל את
 רשיון המערער. מטעם זה הנני מסכים שהענין יוחזר למועצה המשפטית, בדי שתעיין בו

 מחדש, לאור ההנחיות שבפסק־דינו של מ״מ הנשיא.

 לפיכך הוחלט ברוב דעות לקבל את הערעור, להחזיר את הדין למועצה. המשפטית
 לדיון נוסף, לאור ההערות שבפםקו של מ״מ הנשיא, השופט חשין, ולמתן החלטה חדשה

 לאחר שמיעת דברי בעלי־הדין.

 ניתן היום, כ״ד במיון תשי״ה (12.6.1958).
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