לשכת עורכי הדין בישראל
ועד מחוז חיפה
אושר בישיבת ועדת האתיקה המחוזית מיום 24.06.13
נוהלטיפולבתלונותע"יועדותהאתיקה,התשע"ג 2013-

.1

נוהלזהקובעכלליטיפולאחידיםבתלונותבועדותהאתיקהשללשכתעורכיהדין .

.2

בנוהלזה -
"פנייה":לרבותפנייהיזומהשלגורםחיצוני,אומידעשהגיעלידיהוועדהבכוחותעצמה .
"תלונה" :פנייה שוועדת האתיקה החליטה לראות בה תלונה כמובנה בסעיף  1לכללי לשכת
עורכיהדין)סדריהדיןבבתיהדיןהמשמעתיים(,התשכ"ב  .1962-
"קובלנה":כמובנהבחוקלשכתעורכיהדין,התשכ"א  .1961-
"תגובהסטטוטורית":עמדתושלנילוןלגביתלונה .
"תגובהראשונית":עמדתושלנילוןבעניינהשלפנייה,אשרלאהוחלטלראותבהתלונה .
"פרקליט":פרקליטכהגדרתובחוקלשכתעורכיהדין.

.3

טיפולראשוני:
 3.1כלפנייהללשכתעורכיהדין מגורםחיצוני המעוררתענייןשלאתיקהמקצועית ,תוגשעל -
גביטופסהמצורףלנוהלזה )להלן":טופסהגשתתלונה"(.
 3.2טופסהגשתתלונהיהיהניתןלהורדהמאתרהאינטרנטשללשכתעורכיהדין,וכןיהיהניתן
לקבלוכטופסמודפסבכלאחדממשרדילשכתעורכיהדיןומחוזותיה.
 3.3לאמולאההפנייהעלגביטופסהגשתתלונה ,לאתטופל  הפנייהוהפונהיידרשלמלאאת
הטופס ולהשלים את כל הפרטים בו .לא ימלא המתלונן טופס הגשת תלונה כנדרש ,לא
תטופלהתלונה ,אולםתינתןלעורךהדיןהנילוןהודעהעלדברהגשתה,מבלישהואיידרש
למסורלגביהתגובהראשונית.
 3.4טופס הגשת תלונה יועבר למזכירות ועדת האתיקה שאליה נשלח .לא מוען הטופס לועדת
אתיקהמסוימת,הואיופנהלועדתהאתיקהשלהמחוזבורשוםהנילוןאולועדתהאתיקה
הארצית ,בהתאםלנוהלטיפולבתלונותאתיקה)ניגודעניינים( )להלן":הוועדהאוהקובל"(.
טופס הגשת התלונה יירשם במאגר הממוחשב של הוועדה ,יינתן לו מספר סידורי ויישלח
לפונהאישורעלקבלתו .
 3.5נתקבלטופס הגשתתלונהשמולאבשלמות,אושהוחלטעלהתחלתטיפולבתלונהכאמור
בסעיף3.9שלהלן,יוחלהטיפולבוכמפורטלהלן.
 3.6בתוך  7ימים תועבר הפנייה לקובל או מי מטעמו לבדיקה ראשונית .הקובל או מי מטעמו
יפעלמכוחהסמכותהנתונהלקובלעל -פיכלל 3לכללילשכתעורכיהדין)סדריהדיןבבתי
הדיןהמשמעתיים(,תשכ"ב – ,1962וידרושמהמתלונןלאמתאתפרטיתלונתובתצהיר,אם
הואיסבורשישמקוםלכך,לרבותבכלאחדמהמקריםהבאים:
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)א( אם התלונה הוגשה על -ידי צד להליך שבו עורך הדין הנילון מייצג את הצד
שכנגד;
)ב( אםמתנהל בין המתלונן לעורך הדין הנילון הליך משפטי בעניין שבקשר אליו
הוגשההתלונה;
)ג( אםתלונהבאותוענייןאותלונהנגדאותועורךדין,הוגשהכברבעברעל -ידי
המתלונן.
 3.7במקרה בו יידרשהמתלונן לאמתאת פרטיתלונתו בתצהיר ,תישלח לו על כך הודעהובה
ייקבעפרקזמןלהגשתו.
 3.8מתלונן אשר נדרש לאמת את פרטי תלונתו בתצהיר ,ולא עשה כן – לא תטופל התלונה,
כפוףלאמורבסעיף 3.9להלן,אולםתינתןלעורךהדיןהנילוןהודעהעלדברהגשתה,מבלי
שהואיידרשלמסורלגביהתגובהראשונית.
 3.9יו"רהוועדהאומימטעמויהיהרשאילהורות,מטעמיםשינומקוויירשמו ,כיתלונהתטופל
על -ידי הוועדה גם אם לא הוגשה על -גבי טופס הגשת תלונה ו/או פרטיה לא אומתו
בתצהיר,אםנדרשהמתלונןלאמתם.
 3.10אומתו פרטי התלונה בתצהיר כנדרש,או לא נדרש אימותה בתצהיר– יימשך הטיפול בה
כמפורטלהלן.
 3.11טופס התלונה והתצהיר )אם נדרשה הגשתו( ייקראו לפחות ע"י אחד ממלאי התפקידים
הבאים :יו"ר הוועדה ,מ"מ יו"ר ,סגן יו"ר ,פרקליט הוועדה ,ממונה על הוועדה או מי
שהוועדהמינתהמביןחבריהוועדה)להלן":הקורא"( .
 3.12תוך 14יוםמהגיעהתלונה)להלן":הפניה"(לידיו,יחליטהקוראעלאחתהפעולותהבאות
אויותר,ויודיעעלכךלמזכירותהוועדה,אשרתפעלבהתאם:
3.12.1

משלוחהפנייהלתגובהראשוניתשלהנילון.

3.12.2

העברתהפנייהלטיפולגורםאחרבלשכתעורכיהדין.

 3.12.3העברת הפנייה בה מתקיימים תנאי סעיפים  75או   78לחוק לשכת עורכי הדין,
התשכ"א ,1961-לקבלתהחלטהבוועדתהאתיקה,ללאצורךבתגובתהנילון.
 3.13במקריםמתאימים,רשאיהקוראלהמליץעלמשלוחהפנייהלתגובהסטטוטוריתשלהנילון,
ללא צורך בתגובה ראשונית .המלצה כאמור מחייבת אישור יו"ר הועדה ,ממלא מקומו או
אחדמסגניו,ותדווחלמליאתהוועדה.
 3.14גניזהעלהסף:
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 3.14.1במקרים בהם התלונה אינה מעוררת כל שאלה בתחום האתיקה המקצועית ,רשאי
הקוראלהמליץעלגניזתהפנייהללאצורךבמענהמצדהנילון.
 3.14.2החלטה על גניזה ללא מענה תתקבל בהסכמה על -ידי יו"ר הוועדה וממלא מקומו
)ובהעדרממלאמקוםאחדמסגניהיו"ר(,ותימסרעלכךהודעהלמליאתהוועדה.
 3.14.3חברועדתהאתיקהיוכללדרושכייתקייםדיוןבמליאתהוועדהלגביהחלטתגניזה
לפיסעיףזה.
 3.14.4לא תישלח הודעה בדברגניזתהתלונה ,לפני שהדבר הודע על כך למליאה,וניתנה
לחבריםהזדמנותלדרושדיוןכאמורבסעיף. 3.14.3
 3.15בחלוף המועד שהוקצב למענה לפי סעיף  3.12.1לעיל ,תועבר הפנייה לקורא לשם גיבוש
המלצהבתוך21ימיםעלאחתהבאות:
3.15.1

גניזתהתלונה.

3.15.2

משלוחדרישהלתגובהסטטוטוריתע"יהנילון.

3.15.3

העמדהלדין,ובלבדשניתןלתלונהתגובהסטטוטוריתע"יהנילון,אושחלףהמועד

שהוקצבלנילוןלנתינתה.
3.15.4

משלוחדרישהלהשלמתפרטיםעל -ידיהמתלונן .

3.15.5

משלוחהפנייהלתגובהנוספתשלהנילון.

3.15.6

העברתהפנייהלטיפולגורםאחרבלשכתעורכיהדין .

 3.16ההמלצותלפיסעיפים3.15.6,3.15.5,3.15.4יבוצעוע"י מזכירותהוועדה,ללאצורךבאישור
נוסף.
 3.17לאחרביצועהמלצהלפיסעיף,3.15.5,3.15.4תוחזרהפניהלקוראלגיבושהמלצהלפיסעיף
3.15.1-3.15.3שלעיל.
4

דיוניועדתהאתיקה:
 4.1המלצות לפי סעיפים  ,3.15.3 ,3.15.2 ,3.15.1 ,3.12.3יובאו לדיון במליאת הוועדה ,בכפוף
לאמורבסעיף 3.13לעיל.
 4.2הוועדה רשאית לעיין בעברוהמשמעתישלהנילון ,לרבות בתלונות שנגנזו כנגדו ,ובהערות
שקיבלבעברבכלאחתמועדותהאתיקהשללשכתעורכיהדין.
 4.3החליטה הועדה לגנוז תלונה ,היא רשאית לצרף להחלטת הגניזה הערה לנילון בתחום
התנהלותו.
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 4.4דיוניהוועדההםדיוניםפנימייםאשרתוכנםחסוי.יו"רהוועדה אומימטעמו ידאגלניהולו
שלרישוםתמציתישלנושאיהדיון,חוותהדעת,עמדותעקרוניותשהועלו)אםוככלשמצא
היו"ר צורך לכך( והחלטות .לגבי תלונות  – הרישום לא יכלול את שמות עורכי הדין
המעורבים.
5

סיוםהטיפול:
 5.1מזכירותהוועדהתעדכןאתהצדדיםהמעורביםבתוצאותהטיפולבתלונה.
 5.2הודעהעלגניזתתלונהתישלחלנילוןולמתלונןותכלולפרטיםכדלקמן:

6

5.2.1

עילתהגניזהמןהעילותהמפורטותבנספח.

5.2.2

הערה,ככלשהחליטההוועדה.

בכלעתבמהלךהטיפולבפניה,רשאיםיו"רהועדהאומימטעמואומליאתהועדהלהחליטעל
איחוד הטיפול בתלונות שונות נגד נילון אחד ,בתלונות שונות של מתלונן אחד ,או בתלונות
שונותבנושאאחד.אוחדהדיוןכאמור,יקבעומועדיםמתאימיםלטיפולבפניותהמאוחדות.

7

הודעותהוועדהתישלחנהכדלקמן:
 7.1בקשותמהמתלונן להשלמתפרטים אולאימותפרטיהתלונהבתצהיר,אולתגובהראשונית
מהנילון,תישלחנהבדואררשום.
 7.2בקשהלתגובהסטטוטוריתתישלחבדואררשום,עםאישורמסירה.
 7.3שארההודעותתישלחנהבדואררגיל.
הכתובתשמסרהמתלונןוכתובתוהרשומהשלהנילוןבספריהלשכה  -יהיוהכתובותלמסירת
הודעות .

8

על המתלונן או הנילון לפי העניין להשיב תוך  14יום .לא תינתן ארכה לתגובת המתלונן או
הנילון,אלאמטעמיםמיוחדים.

9

איקיוםהוראהפורמליתבנוהלאינופוסלאתההליךהמשמעתי .

עו"דדרורארד -אילון 
יו"רועדתהאתיקההארצית 
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עילותגניזה,טופסהגשתתלונה

