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שלב הטיעון לעונש בתיק שבו עומד לדין ראש רשות מקומית או סגנו

 .1סעיף )20א( לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם( 1קובע:
"הורשע ראש רשות בעבירה פלילית וקבע בית המשפט ,לבקשת היועץ
המשפטי לממשלה או נציגו שהוגשה לפני מתן גזר הדין ,שיש עם העבירה
קלון ,יעביר בית המשפט את ראש הרשות מכהונתו".
סעיף )20ד( לחוק זה קובע:
"הוראות סעיף זה יחולו גם על סגן ראש רשות".
 .2הרשעת ראש רשות או סגנו בעבירה פלילית איננה גוררת בעקבותיה באופן אוטומטי את
העברתו מתפקידו .גם אם ההרשעה הייתה בעבירה שיש עמה קלון ,אין די בכך להעברה
מתפקיד .רק קביעה מפורשת של בית משפט ,כי יש עם העבירה קלון וכי ראש הרשות יועבר
מכהונתו ,מובילה לתוצאה זו.
 .3על התובע ,שמטפל בתיק שבו הנאשם מכהן כראש רשות ,להיות מודע להוראה זו ולשקול
לפני שלב הטיעון לעונש אם אכן מדובר בעבירה שיש עמה קלון ,ואף אם כך הדבר ,האם ראוי
לבקש מבית המשפט כי יקבע זאת ,כדי שראש הרשות או סגן ראש הרשות יועבר מכהונתו.
 .4במסגרת קבלת ההחלטה בעניין זה יש לקחת בחשבון ,מחד גיסא ,את חומרת העבירה ואת
האינטרס הציבורי שבשמירה על טוהר המידות של נבחרי הציבור; אולם ,מאידך גיסא יש
לזכור כי ראשי רשויות מקומיות וסגניהם נבחרים בבחירה ישירה.
 .5לפיכך ,בכל מקרה שבו יורשע ראש רשות מקומית או סגנו בדין ותתעורר שאלת הפעלת סעיף
)29א( דלעיל ,יש להעלות הנושא בפני פרקליט המחוז ,אשר יבקש בנושא זה את הנחיית
פרקליט המדינה.
 .6סעיף 5א לחוק הרשויות המקומיות )גמלאות לראש רשות וסגניו( 2מסדיר סוגיית שלילת
הגמלה מראש רשות שהורשע בעבירה שיש עמה קלון .לפי הוראות הסעיף ,קבע בית המשפט,
לבקשת התביעה שהוגשה לפני מתן גזר הדין ,כי בעבירה בה הורשע ראש הרשות יש קלון,
רשאי בית המשפט לשלול את הגמלה מראש הרשות ,כולה או מקצתה ,ואף לחייבו להחזיר
כספי גמלה שקיבל מן הרשות ,הכל כפי שנקבע בסעיף.
 .7לאור זאת ,במקרים המתאימים ,ורק באישור פרקליט המחוז ,יש לבקש מבית המשפט ,לפני
מתן גזר הדין ,כי יקבע שבעבירה יש קלון ,ובמקרה הראוי יתערב בהסדר הפנסיה ,לפי
הוראות החוק האמור.
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