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 אביב  -חוז תלעדכון בדבר הנחיות נשיאות בית הדין המשמעתי במהנדון: 

 בדבר אופן הגשת קובלנות

אביב  -בתקופה האחרונה עולה מהדיונים שנערכים בבית הדין המשמעתי במחוז תל .1

לאחר שהתקבלה החלטה על אודות  שנים רבות"(, כי קובלנות מוגשות בית הדין)להלן: "

 העמדת הנקבל לדין.

התקופה להגשת תשובה גם החלטה על העמדת נקבל לדין פרק זמן ניכר מתום כי יוער,  .2

כללי לשכת עורכי הדין )סדרי הדין בבתי הדין המשמעתיים(, ל 7לתלונה כאמור בכלל 

קושי לא מבוטל, אך בשלב זה מבקשת  ת"( מעוררהכללים)להלן: " 6202-התשע"ה

 כפי שיבואר להלן. ,הנשיאות להתמקד בהנחיות בנוגע להגשת הקובלנה עצמה

 קובע כהאי לישנא: ,הנהגשת קובלה, תחת כותרת המשנ ,לכללים 9כלל  .3

)א(, יגיש 7החליט הקובל להגיש קובלנה כאמור בסעיף "

אותה בתוך תשעים ימים ממועד החלטתו, ואולם רשאי 

הקובל במקרים מיוחדים להגיש את הקובלנה אף בחלוף 

 ".המועד האמור

, להגנה הווה אומר, שבהתאם לכללים אשר מקפלים בתוכם שיקולים הנוגעים, בין היתר .4

הגשת קובלנה לבית הדין  – על זכויות נקבלים ושאיפה לקדם עקרונות של צדק והוגנות

 ימים ממועד קבלת ההחלטה להעמיד נקבל לדין. 02-תהא לא יאוחר מ
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אין הצדקה  ,ידי ועדת האתיקה החלטה להעמיד נקבל לדין-מרגע שהתקבלה על ,ככלל .5

, מכיוון שלרוב, לאחר קבלת החלטה בדיןלעכב את הגשת הקובלנה מעבר למועד שנקבע 

לדין לא נדרשות פעולות נוספות לבד מהכנת הקובלנה. זאת, בשונה מפרק  על העמדה

הזמן שחולף בין הגשת תשובה לתלונה לבין קבלת ההחלטה אם להעמיד לדין אם לאו, 

 שאז ייתכן שוועדת האתיקה נדרשת להליכי בירור נוספים.

יהיה ניתן  בהגשת קובלנה עמים מיוחדים וחריגים לעיכובט שיתקיימוככל מובן, כי  .6

ברם נדמה שהחריג האמור הפך לכלל ובפועל חלק לא  .להביאם בחשבון ולחרוג מן הכלל

 באיחור ניכר מברירת המחדל הקבועה בדין. –על פניו  –מבוטל מהקובלנות מוגש 

כאשר זמן סביר, הליך הוגן בפרק ניהול מצב זה מביא לפגיעה בזכותם של הנקבלים ל .7

מתעוררים קשיים עינוי דין ו נגרם לנקבלים ,תחת ניהול הליך הוגן בפרק זמן סביר

 ראיות. באיתור

עיכוב משמעותי בהגשת קובלנה פוגע גם בזכותם של המתלוננים אשר עניינם נדון לאחר  .8

 זמן רב ולעיתים נדרשים הם להעיד על אירועים שאירעו לפני שנים רבות.

התכנסה  ,אשר עלכן, וכדי לצמצם את הפגיעה הנגרמת הן לנקבלים והן למתלוננים .9

כתנאי לקבלתה הנחיה לעניין אופן הגשת קובלנה תחת ידה הנשיאות והחליטה להוציא 

מכוח הסמכות הנתונה לנשיאות בעניין סדרי עבודה וכן בהתאם  ,זאת .ידי המזכירות-על

 שנועד לקדם את עשיית הצדק.לכללים  23לסמכות בדין הקבועה בכלל 

יהא על הקובלת דין , במסגרת כל קובלנה שתוגש לבית ה62/20/62החל מיום אשר עלכן,  .11

 בו הוחלט על הגשת קובלנה נגד נקבל.שלציין מהו המועד 

לכללים להגשת קובלנה,  9הימים הקבועים בכלל  91-ככל שמועד הגשת הקובלנה חורג מ .11

את הטעמים המיוחדים המצדיקים לדון  ובלנהבמסגרת הק תידרש הקובלת להציג

שידון בתיק ידון בטענה ויכריע בה המוקד וההרכב  ,בקובלנה למרות חלוף המועד

 בהתאם לסמכותו.

ציון מועד ההחלטה על הגשת קובלנה במסגרת -אי 62/20/62יודגש כי החל מיום  .12

 .יןביא לכך שהקובלנה לא תתקבל לרישום במזכירות בית הדיהקובלנה עצמה 
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יאפשר לוועדות האתיקה  של שלושה חודשים עד לכניסה לתוקף של הנחיה זופרק הזמן  .13

 להיערך להנחייה החדשה.

 .הנחיית פרקליטי הוועדה בהתאםלכם וצדנודה לשיתוף הפעולה מ .14

 . 67.0.6262פרסום באתר המחוז החל מיום  .15

  

 

 

 

  ,ובב"ח בכבוד רב 
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