
 רמודטדמ

 הצעות חוק
. ..׳ 257 י 2 בפברואר 1956  כ׳ בשבט תשט״׳ז י

. י• • _ י עטוי י נ - ' •  י *

- •••־• • ־>••• .. -66  חוק. המהנדסים והאדריכלים,-תשמ״1956--4 .
 חוק- לתיקון דיני העונשץ (ראיות כוזבות), תשמ״ז—1956 . .י * : . . 69
 חוק .לתיקון:דיגי הראיות.(חקירות עדימ), משס״ז-^1956 . . י 3י



 נןתפרםמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק המהנדסים והאדריכלים, תשט״ז—1956
 1. בחוק זה — י •

 ״שר״ — חבר הממשלה שהממשלה העניקה לו סמכות לביצוע חוק זה 5
•  ״אדריכל״ — אדריכל באחד מענפי האדריכלות ו

 •*מועדם״ — מהנדס,באחד מענפי ההנדסה ן
ת ההנדסה והאדריכלות. המוקמת לפי סעיף 3 להוק זה% צ ע ו מ  ״המועצה״ ל
 *פנקס המהנדסים והאדריכלים״ — הפנקס שיתנהל לפי סעיף 8 לחוק זר״

 2. לא ישא אדם• את התואר ״מהנדס רשום״ או ״אדריכל רשום״ או יכל תואר דומה
 לאלה עד כדי להטעות' ולא יתחזה אדם.כמהנדס או כאדריכל אלא אם הוא רשום בפנקס

 המהנדסים והאדריכלים.

 ׳3. י מוקמת בזה מועצת ההנדסה והאדריכלות וחבריה יהיו:

 (1) השר, או מי שנתמנה לכך על ידיו, בין דרך קבע ובין מזמן,לזמן — יושב
 ראש ז

 (2) שני.נציגי הטכניון מכון טכנולוגי לישראל{
 (3) תשעה נציגי הממשלה שיתמנו על ידיה ז

 (4) ׳ תשעה מהנדסים ואדריכלים שיתמנו.על^ידי השר על פי המלצת ארגון'
 המייצג את המספר הגדול ביותר של הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים ז
 אלא שהמהנדסים והאדריכלים-שיתמנו כחברי המועצה הראשונה יתמנו על פי

 המלצת אגודת האינג׳ינרים והאדכיטקטים בישראל.

 4. מהנדסים ואדריכלים שנתמנו חברי המועצה לפי סעיף 3 (4) יכהנו בה שלוש שנים,
 אך אפשר יהיה לחזור ולמנותם. . ,

 5, רוב חברי המועצה, כשבתוכמ היושב ראש׳ הם מנין חוקי בישיבות.

 י 6. המועצה רשאית למנות, מתוך חבריה או מחוצה לה, ועדות לענפי ההנדסה והאדרי
 כלות השונים, ולאצול לועדות אלה מסמכויותיה.

 7. המועצה תקבע בעצמה את סדרי דיוניה, במידה שלא נקבעו בחוק זה או בתקנות.

 8. השר, או מי שהוסמך לכך על ידיו׳ ינהל פנקס המהנדסים והאדריכלים -ובו מדורים
 נפרדים לכל אחד מענפי ההנדסה והאדריכלות.

 9. ואלה זכאים להיות רשומים בפנקס המהנדסים תשנדריכלים לאחר ששילמו אגרת
י י י. • •  הרישום שנקבעה בתקנות ז

 •־ (1) בעל תעודת מהנדס או אדריכל מאת הטכניון מכון טכנולוגי לישראל ז
 (2) בעל תעודה מאת מוסד להשכלה גבוהה באחד מענפי ההנדסה או האדרי־

 כלות, והתעודה והמוסד הוכרו על ידי השר לאחר התייעצות במועצה 1
רישום או תעודת חברות׳ או כיוצא באלה׳ באיגוד רשמי  (3) בעל תעודת 1

 באחת המדינות שבה רישום או חברות מסמיכים! לעסוק באחד מענפי ההנדסה.
 או האדריכלות״ והאיגוד הוכר על ידי השר לאחר התייעצות במועצה 1

 חגדרו״ת

 ייחוד תואר

 מועצת ההנדסה־•
 נ־,אדריכ15ת

 תקופת הכהונה

 מנין חוקי

 ועדות

נים ו  סדרי הדי
 במועצה

 פנקם הפהנדסיכ!
 והאדר.יכ5י&

 ליישום כפנקה
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 רישום בפו?

. י ו ש  •מהנדס ר
 ואדריב5־רשוי

 הוראת מעבר

 ייחוד פעו5ה

 אנרה שנתית

ת ת  עבי

נה  התנהגות שאי
ת • א ת מ 5 ו  ה

 המיצוע

 חקירה בהתניה־
-יגות מהנדסים

 ואדריכ5יפ.

 ע נש ים ׳51
 התנהגות שאי&

 הו5מת.את
 כבוד המקצוע

 >4) מי.שעבד עשר־מנים לפחות באחד מע3פי ההנדעה ־או:.האיריכלות, והומיה
 להנחת דעתו של1 חבר בוחנים, אם על ידי העבודות שביצע ואם בדרך אחרת,
 ׳הכל כפי שנקבע בתקנות, שיש לו הכשרה׳מתאימה, .ובלבד •שהגיש .׳בקשה
 •לרישום תוך ששה־ חדשים מיום תחילתו של חוק. זה ן. חבר הבוחנים יתמנה

- על ידי השר לאחר התייעצות במועצה.

 10. רשאי אדם להיות רשום ביותר ממדור אחד של פנקס.המהנדסים־ והאדריכלים,. אם
׳ • • • . ; •  נתמלאו בל התנאים לרישומו באותם מדורים. י :

 11. מי.שהיה רשום בפנקס המהנדסים •והאדריכלים שלוש שנים לפחות׳ יועבד שלוש
 שנים לפחות בענף ההנדסה או האדריכלות שבו הוא רשום׳ יתן לו/השר,־ לפי המלצת
 המועצה, רשיון מהנדס או אדדיכליבציון ענף ההנדסה או האדריכלות שבו הוא רשום, ־ולא,
 ־ישא אדם תואר ״מהנדס רשוי״ או ״אדריכל רשוי״ייאו תואר־ דומה לאלה עד כדי להטעות

- • ־ -•-.  ולא •יתהזה.אדםי כאחד מאלה אלא אם ניתן לו רשיון כאמור. ־. י

 12¿ י מי.שנרשם. בפנקס.־ המהנדסים והאדריכלים.מיד.תשעה חדשים •מיום תחילתו של.
 ח1ק זה, זכאי לקבל ־ תעודה לפי סעיף 11 כתום־ שלוש שניט •לעבודתו־ בענף ההנדסה• או•
 האדריכלות• שבו נרשם, אף שלאי היה רשום בפנקס המהנדסים ־־והאדריכלים שלוש ישנים, - .

 13. לא יבצע אדם פעולה שהשר •ייחד אותה׳ בתקנות׳ לאחר התייעצות במועצה, למהנדס
 רשויאו לאדריכל רשוי׳אלאאם ניתן לו רשיון לפי סעיף 11. ־־ -•-•-•־

 14. י מהנדס רשוי־או אדריבלי׳דשוי הרוצה לבצע בשנה פלונית פעולות• האמורות בסעיף
 13, ישלם תוך חודש ינואר של אותה שנה אגרה שנתית שנקבעה בתקנות! לא.שילם תוך

 הודש ינואר — לאיהיה־ רשאי־לבצע אותן פעולות אותה שנה, כל עגד לא שילם כפל האגרה! י
 סעיף זה אינו׳חל על מהנדסרשוי־או אדריכל רשוי שהזא-יעובד המדינה-או בשירות צבא־-

 הגנה לישראל.. •\-

 15. העובר על הודאה כהוראות הסעיפים 2* ־13 או •14,•דעו — מאסר ששה. חדשים• או
 קנם אלף לירות או שניהעגשים־כאחד.־ . ־

 16. השר יקבע-בתקנות*.לאחד התייעצות במועצה, כללים בדבר התנהגותם של. הרשומים
 בפנקס• המהנדסים והאדריכלים והעובר עליהם. ייאשם בהתנהגות שאינה הולמת את כבןד

. . . • ׳ • • ־  המקצוע. ־

 .17. (א) •המועצה רשאית למנות ועדה׳ מבין חבריה או מחוצה לה, שתחקור מקרה שהובא
 לידיעתה ובו־ נאשם רשום בפנקס המהנדסים .והאדריכלים בהתנהגות שאינה הולמת ןגת
 כבוד המקצוע׳ בין שנקבעה בכלליה לפי סעיף 16 ובין*אם לאו, או. שנתחייב־בדין על עבירה

; ובלבד שתינתךהזדמנות לנאשם להשיב על האשמה. ולהתגונן. ת ל ק ה  שיש־ ב
 (ב) ועדה לענין סעיף זה תהא רובה מהנדסים או אדריכלים מאותו- ענף ההנדסה

 או האדדיכלותיאשר בו לשום הנאשם. ׳

 18. .לאחד חקירה־ כאמור בסעיף 17• רשאית־ המועצה, אם,יתראה לעשות כן למען הגנת
. ־ :•׳- ־ י  הציבור או שמו הטוב של המקצוע, להחליט על אחד מאלה ג

 ־ (1) ־,התראה ן \
־  ־ (2) נזיפה{ י־ .

 (3) הפסקת הרישום בפנקס.המהנדסים והאדריכלים או התליית תעודת מהנדס
-רשוי או• ־אדריכל דשוי• או שתיהן כאחת, והכל לתקופה ׳שתקבע המועצה ז

ל תעודת־ מהנדס ו ט  :(4) ביטול הרישום בפנקס המהנדסים'והאדריכלים או מ
• - _ - , : • ״ - : • י  רשוי או תעודת אדריכל דשני או שניהם כאהד, ... י -
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 19.׳־ המועצה; רשאית •לפרסם׳ בצודה.ובאופן שייראו לד״ יגל החלטה שהחליטה לפי'• סעיף
 18* ובלבד שאם החליטה על התראה או שלא להטיל כל סנקציה׳ לא ־יפורסם שמו של

 המהנדס או האדריכל הנוגע בעניןי

 '20, 'החליטה' המועצה לפי סעיף 18 לבטל רישום בפנקס המהנדסים־ והאדריכלים. או
 . לבטל תעודת מהנדס רשוי או אדריכל רשוי, דשאי השר׳ על פי המלצת המועצה שנתקבלה

 שלוש שנים לפחות אחרי ההחלמה בדבר ביטול הרישום או התעודה׳ לחדש את הרישום _
 או את התעודה.

 21. השד ממונה על ביצוע חוק זה ׳והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע. לביצועו.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 החוק המוצע בא להסדיר את ההתעסקות במקצועות ההנדסה והאדריכלות, להבטיח
 .שרק בעלי הכשרה מתאימה יוציאו לפועל פעולות הנדסה ואדריכלות^ושתישמר רמה נאותה

 'של אתיקה מקצועית. י

 תוקם מועצת ההנדסה והאדריכלות אשר תייעץ לשר הממונה על ביצוע החוק
 בענינים הקשורים ברישום מהנדסים ואדריכלים, רישוי מהנדסים ואדריכלים וייחוד פעולות

- למהנדסים ואדריכלים ובדבר קביעת כללי האתיקה המקצועית.

 ־ המועצה תהיה של 21 חברים שהם 1 השר הממונה על ביצוע החוק או בא כוחו — יו״ר,
 שגי נציגי הטכניון בחיפה׳ תשעה נציגי הממשלה ותשעה מהנדסים ואדריכלים שיתמנו י
ל מהנדסים ואדריכ־  על ידי השר על פי המלצת הארגון המייצג את המספד הגדול ביותר ש
 לים (סעיף 3). בשים לב לעובדה שהמועצה תחלוש על עניניהם של מהנדסים ואדריכלים
 בענפי מקצוע שונים, ניתנת למועצה סמכות למנות ועדזת. משנה לענפי הנדסה ואדריכלות

 ולאצול להן מסמכויותיה(סעיף 6). י • ־־יי

 התארים׳ ״מהנדס רשום״ ו״אדרייכל רשום׳׳ שמורים על פי החוק המוצע רק למהנדסים
 ולאדריכלים הרשומים בפנקס המהנדסים והאדריכלים שיתנהל עליפי החוק(סעיפים 2 ו־8). ־

 לרישום בפנקס יהיו זכאים בעלי תעודת מהנדס או אדריכלי מאת הטכניון בחיפה, ־
 בעלי תעודה מוכרת מאת מוסד אחר להשכלה גבוהה בענף של הנדסה או אדריכלות׳ או בעלי

 תעודת רישום או תעודת הברות באגודה במדינה שבה רישום או הברות כאמור מסמיכים־
 לעסוק בהנדכה או באדריכלות. תקופת מעבר של שעה חדשים תינתן להירשם בפנקם גם למי
 שאין בידיו תעודה כאמור אך רכש את המקצוע בדרך עבודה ׳מעשית של עשר שניב!לפחות

 וחבר בוחנים מצאו ראוי לרישום(סעיף 9).

 •לרישום בפנקס זכאי אדם שניתנה לו תעודת מהנדס או אדריכל מאת המוסד בו־למה
 והרישום מקנה.זכות לשאת את התואר ״מהנדם-רשום״ או ״אדריכלירשום״, אך אין־ הרישום

 מעיד על הכשרה לבצע כל העבודות המקצועיות באופן עצמאי. •
 למהנדסים ולאדריכלים הרשומים בפנקס שלוש שנים־ ולהם נסיון שלי שלוש שבות
 עבודה מעשית יינתן רשיון מיוהד והם ישאו את התארים ״*הנדס רשוי״ או ״אדריכלי רשוי״

 (סעי3ים 11 ו־12).
 לאתר התייעצות במועצה ייקבעו פעולות בשטח ההנדסה והאדריכלות שרק מהנדס

 רשוי או אדריכל רשוי יהיו רשאים לבצען(סעיף 13).
 החוק. המוצע בא גמ להבטיח שהמהבדס והאדריכל ימזגו באופן׳ ההולם׳ את מקצועם••
 לשם כך ייקבעו כללי־ אתיקה מקצועית ולמועצת תינתן סמבות.לחקור בעבירות על כללים

 אלה ולנקוט פעולה משמעתית נגד העבריינים(סעיפים 16 עד 20), • .
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 הנררות

 • עדות שקר

 מיעוד שקד
 שנעשה 5דאיה

 אמרת שקר

 טענות שקר-
 ;?הנעת• רשות־

 כרס עבירה

ות ?המתקת נ  הנ
 הדי).

 עדויות.ואמר1ר1
 a ו תדור.

ות סותרות י  עדו
 אמרות

 שמירת הננה

 מתורננזז י

 ביטוחים

 חוק לתיקון דיני העונשין(דאיום כוזבות}, תשט״ז—1956
 ה ז ק ו ח  1. י ב

 . ״בית משפט״ — לרבות בל בית דין בעל סמכות.שיפוט ז׳ • • ; י
 ״אמת!״ — הודעה בכתב אףבעל־פה הנמסרת מחוץ לבית המשפט.

 2. י המעיד בביתמשפט עדות שקד ביודעין׳ דיינו — מאסר חמששנים,

 3. • העושה מסמך כוזב בכוונה שישמש ראיה בבית משפט, והמוסר ביודעין מסמך כוזב
ת משפט,-דינו—מאסר חמש שנים,  •כראיה לבי

 .4, המוסר ביודעין אמרה כתבת לרשות המוסמכת כדין לחקרו, דינו — מאסר שנה
. . - ־ ׳ , - h ..אחת 

 5. >המו&ר.לרשות״מרשויות המדינה־ אמרה: כוזבת או מסמך כוזב בכוונה להניעה לעשות
 מעשה או להימנע מעשותמעשה לפי כל דין, דעו—.מאסר •שנתיים.־ ־ ׳ ־ -־

 6. המביא אדם •לידי עבירה על חוק זה, אם בשידול ואם בדר)״ אחרת; דינו — כאילו
 עבר את העבירה בעצמו.

 7. לגבי עבירה לפי-חוק זהייאין נפקא מינה — . י

 ••(•1) אם• העתת־ או •המסמך •נמסת:בבית־המשפט, בשבועה או שלא-בשבועזד?
iד .-- יי (2< אם בית המשפט היה מורכב כדין, או היה ״מוסמך כדין לשפוט בנידן 

 >3) אם בית המשפט או־ הדשות פעלו על פי העדות, המסמך או האמרה!
 (4) אם האדם..שמסר את העדות, המסמך או האמרה היד. כשר׳-לעדות, ואם

j העדות,-המסמך אזי. האמחדהיו, א1 יכלו להיות, כשדים לראיה 
 ־ ;־(5) אם העדות, המסמךאדהאמדה נגעו לשאלה שעמדה להכרעה בבית המשפט

 ־ או לפני הרשות ן •
 . ׳;ואולם רשאי בית המשפט להביא עובדות •אלה בחשבון לענ-ין מידת-העונש.

 8. .מסר אדם עדויות הסותרות זל את זו, או אמרות הסותרות זו אתתו, אין נפקא-מינה
 איזו היא עדות-אמת אנאמרתיאמת ואיזו היא עדות שקר או אמרת שקר.

 9. = מסר.אדם עדות -ואמרה* והן סותרות.זו את זו, ללא הוכח שעדותו היתה עדות שקר,
ז •  דינו.כדין המוסר אמרת שקר. • • -•׳- 1

 10. אין בהוראות הסעיפים 8 ו־9 כדי לשלול מאת י נאשם את ההגנה, כי במסרו את
 ־העדויות או האמרות האמין..בתום.ילב. שהן יאמת* או את ההגנה, כי במסרו עדות •סותרת
 או.אמרה סותךת׳ התכוון בתום לב. לתקן עדותו או אמרתו הקודמות לפני שבית המשפט

•̂  'או הרשות יפעלו על פיהם.. ., • ־ \ ־ 

 11. לענין חוק זה,• דין מתורגמן שנתמנה על ידי בית משפט לתרגם עדות בבית המשפט,
 כדין עד המעיד בבית המשפט. . \

 12. , בטלים — י י*
— הסעיפים 116, 117, 418 119׳ 120,' 308)  f בפקודת החוק הפלילי, 1936 !

í (2) 4 ף י ע ס 7 —  בפקודת הפרוציח־רה הפלילית(עדות) 2
 •׳׳•" בפקודת הפרוצידורה הפלילית (ש3יטה על פי כתב אישומ) 3 — סעיף 56 (2).

 : ע.״ר 1830, תוס׳ 1 סם׳ 652, עמי 263..
/ פרק ל׳׳ד, עמי ־439:  '2'חזיזל־ א״ילכרר א
 3 חוקי א״י, ברך אי, פרק ?״ו* עסי 464.

 .הצע>ת.הו?51ע.־כ׳ כשבט תשטי׳ז, 2,2,1958



 ערות שקר
 והדחה ?עדות

 שקר

־ י ; - • ־ י ׳ ־ ' ; ׳ ׳ ־ v ד י י ג מ . ה י ד - ג  ד
 ה?עת חוק זו באה להסדיר את דיני העונשין הנוגעים לעדות שקר׳ וזה מתוק הקיים,

 כפי שהוא נקבע בפקודת החוק הפלילי> 1936 :

 ״הגדרות '116. בפרק הזה יהיו למונחים. הבאים הפירושים שבצדם' מלבד ,אם

 ענין הכתוב יחייב פירוש אחר:

 ״עדות״ פירושה הודעות הנמסרות בעל פה או בכתב דרך־עדות
 והיא כוללת:

 (א) חוות דעת הניתנת בעדות׳

ל משא ד^הנן כ  (ב) ׳ תרגומים הנעשים על ידי תורגמנים ב
 משפטי,

 (ג) הודעות הנמסרות על ידי תובע או נתבע בתביעה אזרחית
 או על ידי תובע אזרחי במשפט פלילי, ׳,־ יי׳'׳'1

 אך אין היא כוללת הודעות שנמסרו שלא בשבועה על״-ידי הנאשם
 במשפטפלילי. . >T-**>?*׳״m:-r:<r׳^<

 ״הצהרה״ פירושה עדות הניתנת שלא-בש3ו?ה*־ד "־•

 117. (1) . כל אדם הנותן ביודעין במשא ומתן משפטי־ עדות שקר בענין
 שיש לו חשיבות לגבי שאלה התלויה באותו משא ימתן.משפטי׳ יאשם

 בפשע. פשע כזה קרוי ״עדות שקר״. ... •
 אין נפקא מינה אם העדות ניתנת בשבועה אוי על פי כל סנקציה

 אחרת המאושרת על פי החוק או בתורת הצהרה בלבד; :״*־׳ ״,־-
 הצורות. והמכסים שהשתמשו בהם בהשבעת אדם הגותן עדות או
^ אמת אינם עיקר׳ אס הסבים הלה לצורות ד  בחיובו בדרך אחרת ל

y. ולטכםים שהשתמשו בהם• י .׳ 
 אין נפקא מינה אם בית המשפט או בית הדין הורכבו כהלכה.או

 ישבו לדין במקום המתאים, או לא, אם ישבו כבית משפט או כבית,דין,
 במשא ומתן משפטי שבו ניתנת ןזעדות.

ד ע ו נ י  אין נפקא מינה אם האדם הנותן עדותו הוא עד כשריאי א
 כשר, וכן אין נפקא מינה אם העדות ראויה להתקבל במשא ומתן"המש£טי

 או אינה ראויה להתקבל. י• - ך -:-׳••••/״ 01 י
 (2) כל המפתה אדם אחר להעיד עדות שקר, ונפתה הלה! זהעיד,

 יאשם בפשע. פשע כזה קרוי״הדחה לעדות שקר״. ־• ־i::־
 ענשו של המעיד 118. כל המעיד עדות שקר, או מדיחי אחד. להעיד ישקר; יהיה צפרי

י . למאסר שבע שנים. , - ק ש ־ ח ו י  ע

ת י 119. כלי שמתוך כוונה להתעות בית.משפט או בית דין במשא דממן ו דהעד  הבו

r •- ..•,י י..״  משפטי: •
 (א) בודה עדות שלא בדרך עדות שקר־ אוי.הדחה לעדות

ו • א ' 0 ק  ש
נאשם בפשע , ז  (ב) משתמש ביודעין בעדות בדויה כזאת

 ; ויהיה צפוי למאסר חמש שנים.
 הנשבע ?שקר 120. כל שביודעין נשבע לשקר או נותן הן־צדק בשקר או הצמרת שקר

 בפני אדם המורשה להשביע או לקבל הצהרה׳ *אשם בעזון,״

 הדחה

 הצעות חוק 207, ־כ* ־צשבט וזשמ״ז, ז«9)״2!צ



 מביאות משלימות נמצאזית בפקודות הפדוצידורה הפליליה רעדות) והפרוצידורה
 הפלילית(שפיטה על פי כתב.אישום<, וזו לשונן:

 ״עדוחשיןר 4. (1) אם יתברר במשך משא ופתן משפטי פלילי בפנייבית־משפט,

 שעד העיד בשבועה על •עובדה הנוגעת במשפט בסתרו באיזה פרט חשוב
- • הודעה.שמסרה •(מ״ם־ בשווא) ה׳׳א מפיק): ׳בהתאם לסעיף י הקודם׳ יהיה
 י בית המשפט מוסמך למסור, •עם סיום ״ המשא ומתן המשפטי, אותו עד

־  למשפט דחוף בפני בית המשפט המחוזי. י

 (2) משיוכח ביי מסד העד אותן הודעות סותרות כאמור לעיל,
 ומשיתברד לבית המשפטי שהיה בזה משום כוונה להטעות את קצין
 המשטרה,. או את הקצין המורשה האחר בנ׳יל, שבפניהם נמסרה ההודעה,
 או את בית המשפט שגבה.את העדות, ייאשם אותו אדם בעבירה על עדות
 י שקר׳ ויהיה,צפוי — משיתחייב בדין — למאסר שנתיים או •לקנס של

 המש מאות פונט או לשני הענשיס באחד,

 (3) .. כשיהיה נידון׳ אדם: הנ*&נן. בעמוד שקד,, ־׳תשמש הגשת
 ההודעה י שנמסרה בהתאם לסעיף הקודם׳ זזכרון־ הדברים ׳,של ^בית המשפט

 ־• הוכחה לכאורה להודעות שנאמר עליהן שם שנמסרו״.־•׳

 ׳ י׳גדימ׳מהי 56. (!},. אם יתברר במהלך משפט על פי כתב האשמה' שעד מסר הודעה.
 בשבועה על איזו עובדה הנוגעת למשפט והיא סותרת. באתה״ פרט חשוב

 הודעה שמסרהבשבועה-בחקירה והדרישה. המוקדמת שבאותו המשפט,•
 הדי לאחר קסק הדין יפה׳כוחו של ביתי המשפט למסור אותו עד"למשפט-'

׳ ־ י ״ ־ - ; ־ . דחוף בישיבת בית המשפט המחוזי. י - .  . ! י

 (2), משהוכח׳ שמסר הודעות סותרות כאמור לעיל׳ ומשנוכח בית
 המשפט־שהיתה כוונה לרמות את בית.המשפט׳ שערך את .החקירה* או
 • את בית המשפט,. הדך במשפט, יאשם אותו אדם בעבירה על.עדות שקד,

 •• והזיה•. .צפד — ,משיתחייב בדיז;-^ למאיםז* שנתיים או;לקנס של־ חמשי
. י : . : / •־ י מאות פונט או לשביהענשים'הא^ה;כאחד.' י ׳ ־ . ׳ . 

 9 -(3) במשפסו של מי שנאשם בעדות שקיר, הרי הראית כתבי העדות

 . ־ . -־•שנגבתה בחקירה והדרישה׳ המוקדמת. מכדון" הדברים, של השופט היושב
ל ההודעות ׳הנראות להיות כלולות  ראש. במשפט׳'׳ תהא־ הוכחה לכאורה ע

 באותם־ כתבי העדות.״ .,

 יי החוק הנוכחי הוא השלישי בסדרת החוקים הבאים לתקן את דיני העונשין, אחרי
 י המזיק המסדיר אתי עבירות השוחד והחוק המסדיר את •דרכי הענישה, ויש בדעת• הממשלה
 להציע לכבסת את החלפת דיני העונשין• המנדטוריים׳ בחוקים מקוריים •מגילות מגילות. •

 י -.ן&לה־הם השינויים אשר גחוקיהמוצע מביאיי״במצב המשפטי הקיים:
ל הפשע של עדות, שקר הוא שהעדות-היתה בענין הנוגע'  ;" '•"(א)' אהד האלמנטים ^

 במישרין לנידן, כלומר לעובדות העומדות להכרעה׳ באותו המשפט אשר בו העדות ניתנהן
 .__ ^ _ ואילו החוק'המוצע.מעניש כעד שקר כל-מי אשר׳ בהיותו• עד בבית המשפט, משקר ביודעין
 י - ןמעקף2)יבו בזמן •שהעובדה •ששקריר לא •נגעו בענק• אשר עמד להכרעה ממש בבית המשפט,
ו ־(סעיף 7). אין־-אמנםדלא ל&ייהחוק הקייס ולא לפי נ י ־ אמה אלא עילת-׳הגנה׳להמתקת, ד ' ׳ י • • 

. מיטדיאם •העדומ-גיתגהיבשביעה או שלא בשבועה ן אך לפי:החוק הקיים א ן ^ ע צ ו פ מ ^ ך ^ ־ • •..} 
 הימה׳ לשון השבועד*~ אני"נשבע להעייד את• האמת,• את־ האמת כולה זאת האמת בלבד —



 מחוסרת כל תובן וכל סנקציה׳ במידה׳שהסטיה מן:האמת•היתה בענין אשר לא נגע •במישרין
 לנידן.

 •י (ב) החוק הקיים מטיל עונשין על המסרב לענות על שאלות אשר רשות •המוסמכת
.בתוקף סמכותה זו! כגון חוקרי.המשטרה,לפי פקודת  לפי החוק לחקרו,/שאלה־ אותו
 הפדוצידורה הפלילית (עדות)! המפקחים על •מטבע חוץ לפי תקנות ההגנה (כספים), 1941 ;
 ׳המפקחים על המזונות לפי פקודת הפיקוח יעל המזונות, 1942, וכיוצא בא?ה. אך אין החוק
 הקיים- מטיל •עונש על מי שנחקר על ידי רשות -המוסמכול לחקרו.ואינו מסרב -לענות על
 שאלות,' אלא עונה ביודעין לשקד! אם כי הטעיית הרשות החוקרת עלמה ?הביא לידיי המק

 ציבורי.רב העולה לעתים קרובות אף על הרעה שעלולה לצמוח מן הסירוב להיחקר. החוק י
 המוצע (סעיף 4) ממ?א חסך.. זה וקובע עונש qa־ למי אשר ביודעין מטעה'את הרשות.-

 המוסמכת לחקךו על פי דין על ידי תשובות כוזבות.

i (ג) סעיף 308 לפקודת החוק הפלילי, 1936, קובע וזו לשונו 

 ״308 . כל. המשיג בזדון׳ או מנסה להשיג לעצמו אוי בשביל אדם אחד איזה
 רישום׳ רשיון או תעודה על פי איזה־ חוק או תקנות בטענת שוא, יאשם־בעוון

 ־ ויהא צפוי למאסר שנה אחת.״

i ״טענת שוא״ מוגדרת בסעיף 300 לאותה הפקודה לאמור 
 . ״כל־ הטוען, באמירה, בכתב או מתוך התנהגות על איזה דבר שבעובדה׳ בין
 עובדה שבעבר ובין עובדה שבהווה׳ וטענה זו היא למעשה טענת שקד,-.והאיש
 הטוען אותה יודע שהיא׳ שקר, או שאינו מאמין באמיתותה, הרי זו טענת שוא.״

 מקומה של טענת שוא בפקודת החוק הפלילי, 1935, הוא בעבירות הנוגעות •לרכ^ש
, ו  (חלק ה׳ של הפקודה)׳ וכל ענינה של טענת שוא לדיני העונשין הקיימים הוא במעשה א

 בנסיון של השגת דבר בעל ערך, מתוך מרמה וגניבת הדעת.

 נראה שמקומה של ההוראה האוסרת הטעיית הרשות •והבעתו לעשות מעשה שמסמ־
 כותה לעשותו על פי דין׳ בטענות שוא ובהודעות כוזבות׳ •אינה בפרק הדן על גניבה ורמאות, י
 בעבירות רכוש שבין אדם לחבירו, אלא בפרק הדן בהכשלת רשויות המדינה — הן הרשות -

 השיפוטית והן הרשות המבצעת — על ידי אמרות שקר.

 בהזדמנות זו.מוצע להרחיב את ההוראה האומרת הטעיית הרשויות על ידי טענות .
 שוא׳ על מנת שהיא תחול לא רק על טענות שנטענו בבדי־ להשיג ״רישום רשיון׳ או תעודה״,,
 אלא גם על טענות שנטענו בכוונה.?הניע את הרשות לעשות י מעשה כל שהוא או להימנע•

 מעשות מעשה כל שהוא לפי כל דין.

 (ד) גם לפי החוק.הקיים (סעיף 117 לפקודת.החוק הפלילי המצוטט לעיל) אין
 נפקא מינה לגבי עדות שקד אם העדות ניתנה בשבועה או שלא בשבועה! אם בית המשפט
דןראם העד היה כשר לעדות ועדותו י  היה מורכב כדין או היה מוסמך כדין לשפוט בנ
 כשרה לראיה, אם לאו! אך החוק המוצע מחדש חידוש זד״ שבית המשפט רשאי־ להביא,
 למשל, את העובדות שהעדות ניתנה שלא בשבועה׳ או שהעד לא היה • כשר לעדות, או

 שבית המשפט לא היה מוסמך לשפוט — בחשבון להמתקת דינו -של עד שקר (סעיף 7).

 י י(ה) עד שהעיד פעמיים בבית המשפט ועדויותיו סתרו זו את זו — אין ספק שלפחות
 אחת העדויות היתד, עדות שקר ן הוא הדין לגבי אדם שמסר פעמיים הודעות לרשות• חקירה
 מוסמכת ויש ׳בהן םתירהיברורח, •לפחות אחתיההודעות-היתה הודעה כוזבת. ברוב רובם

 של מקרים אלה אין אפשרות להוכיח לעד איזו משתי עדויותיו.-היתה־עדות אמת־יואיז!"

^ ע ^ ^ ׳ מ ש  JÍXJI ו־וז,ג!1# ?33/.3׳ ב׳3בט ת



 עדות משקר! והחוק המוצע >סעיף8) בא להקל עיר התביעה הכללית בכגו־ו ז־א את ע1מ^
 ההוכחה.

 (0 מאידך׳ מוסיף החוק המוצע (סעיף 10) גם הגנה לנאשם בעדות שקד,אשר לפי
 החוק הקיים'לא היתד! פתוחה׳ בפניו. אמת ׳נבוז. הדבר כי גם לפי החוק הקיים יכול היה
 י נאשם בזירות ישקר להתגונן׳ ונכך שהוכיח שהעיד׳ מה שהעיד בהאמינו בתום לב שעדותו
 היתה אמת;׳ והגנה זי למעשה נבלעת בחובה׳ המוטלת •על התביעה הבללית־להוביח שהנאשם
ההוק'המוצעיהיא שבמוסרו (סעיף 2). ההגנהיהמתווםפת לנאשם לפי:  'העיד לשקר ״ביודעיך:
 עדות הסותרת את־ אמרתו או עדותו הראשונה׳ •אדי •אמרד׳גהסותרת את אמרתו׳ הראשונה או••
 את.עדותו׳-התכוון בתום־ לב לתקן-עדותו אוי-אמרתו-הקודמות׳ בטרם בית המשפ^או רשות-

׳ ־ ״ ־ ־  החקירה ייכשא על ידיהם ויפעלו על פיהם. ׳"" י

 חדק לתיקון דיני הראיות (חקירות עדים), תשטי׳ז-&195

 הגדרות

 סמכות בית^
 הס׳פפט ?הלם יק

 חקירת עד

 4 בחוק זה — . '•' • ::• יי י." \" יי י י , י 7
 »בית משפט״ — כמשמעותו בחוק לתיקון לינ» העונשין(ראיות כוזבות)׳ תשט״ז—956! !,

ד בבית המשפט יאסור-ויפםיק בית.המשפט כל חקירה אשר לדעתו אינה . ''בחקירת ע  2. י
 נוגעת לדברים העומדים להכרעה בהליך..שהוא דן בו, או שיש בה לדעתו׳ משום הפחדה,

 הטעיה, עלבון או ביוש שאינם הוגנים או שאינם לענין.

ב ר ס  • ד ב ר י ה

קף להוראה נוטפת. מתוך הצעת חוק הראיות אשר  • החוק המוצע בא להקדים ולתת תו
 משרד המשפטים פרסם- ברבים בכסלו תשי*>(דצמבר 1952), הוראה שנודעת לה דחיפות•
ר המוצעת בחוק •לתיקון"דיני העונשין ק  מיוחדת לאוד הרחבת המסגרת של ימתן עדות ^
 (ראיות כוזבות)., תשט״ז—1956. לפי הנוהג הקיים בבתי המשפט כיוס׳, ואשר מקורו בסדרי
 הדין של בתי המשפט באנגליה׳ נתונה לבתי .המשפטי הסמכות. האמורה ••׳בסעיף 2 לחוק
 המוצע, אך לאור התלונות׳ ההולכות ומתרבות על ״חקירות עדים בלחי הוגנות וחורגות

ח במשפט, נראה צורך. להעניק• לבתי המשפט סמכות זו בחוק מפורש. י נ  ממסגרת ה

 1 ה״ח 257, תשט״ז, עסי ©י
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