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 3.12דיווח על הגשת כתב אישום נגד עורך דין או רואה חשבון
 .1סעיף (78ג) לחוק לשכת עורכי הדין ,1קובע:
" עורך דין שהוגש נגדו כתב אישום בבית משפט או בבית דין צבאי בשל
עבירה פלילית ,רשאי בית דין משמעתי מחוזי ,על פי בקשת קובל ואם מצא
שבנסיבות העניין היה בעבירה המיוחסת לעורך דין משום קלון ,להשעותו
זמנית מעיסוק במקצוע של עורך דין ,כולו או חלקו ,הכל כפי שיקבע בית
הדין עד להכרעת דינו בבית המשפט או בבית הדין הצבאי; הורשע בדינו -
רואים החלטה זו כהחלטה לפי סעיף קטן (ב)".
לעניין זה ,קובע סעיף  63לחוק ,כי קובל הוא ,בין השאר ,ועדת האתיקה הארצית וועדת
האתיקה המחוזית של לשכת עורכי הדין.
 .2סעיף 12כז(ב) לחוק רואי חשבון 2קובע:
"(ב) הוגש כתב אישום או הוגשה קובלנה בשל עבירה לפי דין משמעתי אחר
נגד רואה החשבון ,רשאית המועצה ,אם ראתה שחומרת העניין או טובת
הציבור מחייבות זאת ,בהתחשב במהותה ,בחומרתה או בנסיבותיה של
עבירה כאמור ,ולאחר שנתנה לרואה החשבון הזדמנות לטעון את טענותיו
לפניה ,להתלות זמנית את רישיונו או להגבילו לתחומי עיסוק מסוימים".
 .3קיימת אפוא ,חשיבות ליידע את לשכת עורכי הדין ואת מועצת רואי החשבון על עצם העמדתו
לדין של עורך דין או רואה חשבון ,בהתאמה ,בפרט כשמדובר בעבירות שיש עמן קלון .זאת,
הואיל ובמקרים מסויימים מוסמכים הגופים הללו לנקוט בהליכים משמעתיים נגד הנאשם.
 .4לפיכך ,לצורך הפעלת סמכותן של לשכת עורכי הדין ושל מועצת רואי החשבון לנקוט בהליכים
משמעתיים כנד עורך דין או רואה חשבון אשר הוגש נגדו כתב אישום ,פרקליט המגיש כתב
אישום נגד עורך דין או רואה חשבון יעביר ללשכת עורכי הדין או למועצת רואי החשבון ,לפי
העניין ,העתק מכתב האישום שהוגש נגד עורך דין או רואה חשבון ,בהתאמה ,בסמוך לאחר
הגשתו.
 .5לעניין חובת דיווח על הרשעתו של עורך דין ללשכת עורכי הדין ושל רואה חשבון למועצת
רואי החשבון לאחר שניתן פסק דין מרשיע בעניינם ,ראו הנחיה .10.4

3

 1חוק לשכת עורכי הדין ,התשכ"א ,1961-ס"ח .178
 2חוק רואי חשבון ,התשט"ו ,1955-ס"ח  .26סעיף  29לחוק קובע כי מועד כניסתם לתוקף של סעיפים 12-12לב יהיה
ביום ( 13.5.2019שנה לאחר תיקון מס'  9לחוק) .יחד עם זאת יש לציין כי עובר לתיקון האמור העניק סעיף 12
(הישן) לחוק סמכות מקבילה למועצה לפעול כאמור.
 " 3דיווח על הרשעתו של עורך דין ללשכת עורכי הדין ושל רואה חשבון למועצת רואי החשבון" הנחיות פרקליט
המדינה ( 10.4התשס"ג).

