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של רואה על הרשעתו יווח על הרשעתו של עורך דין ללשכת עורכי הדין וד 10.4

 1חשבון למועצת רואי החשבון

 :קובע 2חוק לשכת עורכי הדיןל 75סעיף  .1

ורך דין שהורשע בבית משפט או בבית דין צבאי בפסק סופי בשל עבירה ע"

ו אחד פלילית, רשאי בית דין משמעתי מחוזי, על פי בקשת קובל, להטיל עלי

, אם מצא שבנסיבות הענין היה בעבירה משום 68הענשים האמורים בסעיף 

 ."קלון

 :יםקובעלשכת עורכי הדין )ג( לחוק 78-ו )ב(78פים סעי .2

עורך דין שהורשע בבית משפט או בבית דין צבאי בשל עבירה פלילית, )ב( "

ן רשאי בית דין משמעתי מחוזי, על פי בקשת קובל ואם מצא שבנסיבות העני

ית מלעסוק במקצועו עד להכרעה נהיה בעבירה משום קלון, להשעותו זמ

; לא הוגשה בקשה כזאת תוך שלושים 75סופית בבקשה שתוגש לפי סעיף 

יום מהיום שפסק הדין המרשיע נעשה סופי, או שבוטלה ההרשעה, בטלה 

 ".ההשעיה הזמנית

 קובע: לשכת עורכי הדין לחוק  77סעיף  .3

באי שהרשיע עורך דין בשל עבירה פלילית ימציא ית משפט ובית דין צב"

ללשכה, באמצעות היועץ המשפטי לממשלה, העתק מפסק הדין; שר 

 ."לא יחול סעיף זה המשפטים רשאי לקבוע, בצו, סוגי עבירות שלגביהן

הורשע בפסק דין סופי, בין בישראל ובין כי רואה חשבון ש" קובע 3חוק רואי חשבוןל 12סעיף  .4

בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לעסוק בראיית  מחוץ לישראל,

העמדת בדבר  םלב לחוק זה קובעים כללי12 –א 12. סעיפים עבר עבירת משמעת" חשבון

את סדרי  וכן שנקבעה לשם כך,רואה חשבון שעבר עבירת משמעת לדין בפני ועדת המשמעת 

  הדין ואת אמצעי הענישה שניתן לנקוט נגדו.

רואה נגד לפתיחה בהליכים משמעתיים נגד עורך דין או  יכולה אפוא להוביל הרשעה בפלילים  .5

, אם מצא בית דין משמעתי מחוזי של לשכת עורכי הדין כי בעבירה בה הורשע עורך חשבון

הדין יש משום קלון, או אם מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה של העבירה בה הורשע 

 ראוי לעסוק בראיית חשבון. רואה החשבון אין הוא

                                                 
דיווח על הגשת כתב  – 3.12, ראו הנחיית פרקליט המדינה ישום נגד עורך דין או רואה חשבוןעל הגשת כתב א חלדיוו 1

 אישום נגד עורך דין או רואה חשבון.
 .178, ס"ח 1961 –חוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א  2
 .1955 –חוק רואי חשבון, התשט"ו  3
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חובה על בית המשפט או בית הדין הצבאי שהרשיע מטיל לחוק לשכת עורכי הדין  77סעיף  .6

 , העתק מפסק דיןבאמצעות היועץ המשפטי לממשלהעורך דין להמציא ללשכת עורכי הדין, 

  הרשעת רואה חשבון לא קיימת חובה דומה או מקבילה. ב .שבו הורשע עורך דין

על מנת לאפשר במקרים המתאימים את העמדתם לדין משמעתי של עורכי דין או רואי חשבון  .7

, שבגינה, על פני הדברים, יכול שהסתיים בהרשעה המטפל בתיק תובע על שהורשעו בדינם, 

לאחר סיום ההליכים על דבר מיד לדווח  שעורך הדין או רואה החשבון יועמד לדין משמעתי,

או למזכירות  ,לשכת עורכי הדיןהוועד המרכזי של  –ה הארצית וועדת האתיקההרשעה ל

  המרשיע.  לדיווח כאמור יש לצרף את פסק הדין .מועצת רואי החשבון, לפי העניין

, 10, רח' דניאל פריש "אבית הפרקליט בת :הוועד המרכזי –כתובת וועדת האתיקה הארצית  .8

 .03-6918696, פקס. 1-599-500-606, טל. 64731תל אביב 

 , ירושלים, בית עומר. 22מועצת רואי החשבון: בית הדפוס כתובת מזכירות 

 . moazar@justice.gov.ilדוא"ל: 

 

כתב אישום נגד עורך דין או רואה חשבון, ראו הנחיית פרקליט לעניין חובת הדיווח על הגשת  .9
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