
 העדות על הצעת חוק הראיות המתוקנת

 מאת

 השופט משה לנדוי

 א. רקע לחיבור הצעת חוק הראיות המתוקנת

 ביום 25 ביולי 1983 בקשני היועץ המשפטי לממשלה פרופ׳ זמיר, להכין הצעת חוק
 ראיות חדש, וביום 29 ביולי נמסר לי כי מונה צוות מייעץ לאותה מטרה, שחבריו הם:

 גב׳ דורית ביניש, ד״ר יעקב צמח, מר מיכאל קירש וגב׳ יהודית קרפ.
 ; כידוע, קיימת היסטוריה ארובה של נסיונות שנעשו במדינת ישראל כדי להביא לידי
 חקיקת חוק ראיות חדש. נסיונות אלה החלו עוד בשנות החמישים והם נמשכו בהבנת
ך י ד  הצעות חוק שונות, לעת־עתה — עד להצעתו של פרופ׳ אורי ידיןי(להלן: ״הצעת י
 או ״ההצעה״). עד עכשיו לא נשא אף אחד מנסיונות אלה פרי, וכפי הנראה גם הצעת ידין
 לא זכתה כמות שהיא לתמיכה עוד בשלב הראשון של העיון בה במשרד המשפטים, כי

 המשרד לא נקט הליכים נוספים לקראת הבאתה לפני הכנסת לשם הפיכתה לחוק.
 קיבלתי על עצמי את התפקיד שהוטל עלי, למרות חששות כבדים שמא גורל הצעתי
 יהיה כגורל הצעות קודמות שנגנזו. חששות אלה הבאתי לפני שר המשפטים ולפני
 היועץ המשפטי לממשלה. הצעתי להם שימונה צוות מייעץ מעובדי משרד המשפטים
 הקרובים לנושא, שיעמוד לצדי בעבודתי לשם ליבון משותף של הבעיות המתעוררות,
 במגמה להגיע ככל האפשר לפתרונות מוסכמים עם חברי הצוות, וכך יובטח מראש
 שהצעתי תמצא אוזן קשבת, לפחות בין כותלי משרד המשפטים; ואם יתברר שחברי
 הצוות אינם מסכימים לדעותי, אמשוך ידי מהכנת הצעה שתכשל מיד עוד בצעדיה
 הראשונים. משום כך מונה הצוות הנ״ל (ד״ר צמח עזב את הצוות לקראת סיום
 ישיבותינו, אחרי שמונה שופט בית־המשפט המחוזי). נהניתי מן הדיונים עם חברי
 הצוות ותודתי נתונה להם. ברוב־רובן של השאלות שהבאתי לדיון משותף עמם הגענו
 אל עמק השווה, ומה שייאמר להלן בדו״ח זה נאמר גם על דעתם, פרט לעניין אחד שבו

 נתגלעו חילוקי־דעות בינינו(ראה להלן, בפיסקה 9>ז)).

 ב. הצעת ידיו כבסיס

. אני שותף לביקורת זו במה שנוגע לליברליזציה  על הצעת ידין נמתחה ביקורת2
 הקיצונית שהוצעה בהצעת ידין, בדרך הסרת מחסום כלשהו בפני קבלת עדות מפי

) 137 ואילך, 1 9 8 1 ) ד ט ל י ל ק ר פ ה , ב ד עם דברי ההסבר ח י  נ אשר פורסמה, ב

.hraet L a w Review 1 8 ( ] 9 % 3 ) 9 9 ־ רסם ב ן שפו ו מ פ׳ א׳ ה ו של הפרו וחד מאמר  2 ראה במי
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 השמועה, וכן ביחס להצעות בענץ אמרת הנאשם במשפט פלילי(סעיף 36 של ההצעה)
 ועוד, כפי שיפורט. עם זאת הגעתי לכלל דעה, כי אין זה מן הראוי לדחות את הצעת ידין
 על כל חלקיה ולחזור שוב ״למשבצת א׳״ בהכנת הצעה חדשה לחלוטין. עיון בהצעת
 ידין(שבהבנתה השתתפו כמה מחברי הצוות שעמדו לצדי).מגלה הרבה הוראות שבהן
 יש משום התקדמות רצויה לעומת הדין הקיים בפקודת הראיות(נוסח חדש), תשמ״א —
 1981. את אלה אני מציע להשאיר על תלן, בלא להעיר עליהן דבר. השיטה שבה בחרתי
 היא אפוא שיטת תיקונים להצעת ידין. את אלה אמנה להלן, וליד כל תיקון אסביר את

.  נמוקי3

 ג. הנושאים החסרים בהצעת ידיו והשלמתם

 בפתח הדיון אני רואה צורך להעמיד בעיה כללית שלא מצאתי לה תשובה ברורה בהצעת
 ידין: ככל הנראה מתיימרת ההצעה למצות, היא עצמה, את כל הנושאים העיקריים של
 דיני הראיות. על כך מעיד גם שמה (״חוק הראיות״, בה׳ הידיעה). אך למעשה לא כן

 הוא: דיני הראיות מכילים, לפי שיטת סווג מקובלת, את הפרקים הבאים:
 (1 ) מה יש להוכיח(נשוא ההוכחה); (2) על מי להוכיח זאת(נטל ההוכחה): (3) כיצד
 יש להוכיח או מותר להוכיח (אמצעי ההוכחה וכשירות להעיד);(4) כיצד תוערכנה
. על־פי  הראיות (משקל הראיות); ו־(5) מה דרגת ההוכחה הדרושה (כמות ההוכחה)4
 סיווג זה חסרות בהצעת ידין הוראות כלליות בדבר נטל ההוכחה(פרט לסעיף 56 המפרט
 חזקות מסוימות); אין היא נוקטת עמדה ביחס להבחנה אצלנו מאז פסק־הדין בעניין
 זרקא5 בין חובת הראיה וחובת ההוכחה; אין היא משמיעה לנו תשובה לשאלה אם
 משקל הראיות הדרושות שווה במשפט פלילי ובמשפט האזרחי; אין היא דנה בקבילותן
 של הוכחות על מעשים דומים במשפט פלילי(אלא אם נראה בקביעה שבסעיף 2, כי ״כל
 דבר העשוי להביא לידי הוכחת נידן כשר לראיה׳׳ — הרשאה כללית להבאת ראיות על
 מעשים דומים, ללא הגבלה כלשהי), ואין היא דנה בסוגיות ספציפיות, למשל, בקבילות

 התוצאות של בדיקה בפוליגרף או של בדיקה בהיפנוזה.
 את הבעיה הזאת אפשר לפתור באחת משתי דרבים: או שהצעת החוק תדון במפורש
 בכל אחד מן הנושאים הכלליים והםפציפיים החסרים ממנה או שהחסר יתמלא על ידי
 הפניה אל מקורות אחרים לקביעת הדין. ידין בהצעתו בחר בדרך השניה וקבע הוראה
 כזאת בסעיף 58 של ההצעה. ההוראה אומרת, כי ״בענק הנוגע לראיות שאין עליו הוראה
 בחוק זה, בחיקוק אחר או בהלכה פסוקה, ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו טובה
 ביותר לעשיית משפט צדק״. סופו של סעיף זה פותח פתח רחב לפסיקה שיפוטית
 חדשה, מעין ״משפט מקובל ישראלי״, על־פי שיקול־דעתם החופשי של בתי־המשפט.
 לפני כן מפנה הסעיף אל האמור ב״חיקוק אחר או בהלכה פסוקה׳׳. בדברי ההסבר לסעיף
 58 נאמר על כך, כי ״הוראה דומה, לענק סדר־הדק, נמצאת בסעיף 210 לחוק סדר הדין

ת לדו״ח הדה ריכזתי ארחם, לפי סדר הסעיפים של הצעת ידץ. פ ס ו ת ב  3 ו
C r i m e . Proof" ב שלי ו ש ח ו ה , במאמר ל ש מ Honoré, "The Primacy of Oral Eראה, ל v i d e n c e ? 4 

. a n d Punishment — Essays i n M e m o r y of Sir Rupert Cross (London, 1981) 172, 176 
 5 ע״פ 28/49, פ״ד ד 504.
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 הפלילי״. אך באומרו זאת המסביר לא דק פורתא, כי בסעיף 210 של חרק סדר הדין
— 1965, אין זכר להלכה פסוקה שתמלא את החסר בחוק החרות. ה ״ כ ש  הפלילי, ת
 נשאלת השאלה, אם ב״הלבה פסוקה״ מתכוונת הצעת ידץ להלכה הפסוקה, כפי
 שתתפתח אחרי הפיכתה של ההצעה לחוק הכנסת, או גם להלכה הפסוקה, כפי שהיתה
 ערב הפיכתה של ההצעה לחוק. כפי הנראה — ולזה גם נוטה דעתם של חברי הצוות
 שהשתתפו בעיבוד הצעת ידין — התשובה היא לפי האלטרנטיבה הראשונה, לאמור:
 סעיף 58 אך בא לקבוע בנדון זה דבר המובן גם בלאו הכי, לפי סעיף 33(1) לחוק בתי
— 1957 : שבית־המשפט יונחה על־ידי ההלכה שנפסקה בבית־משפט ז ״  המשפט, תשי
 גבוה ממנו, ובראשם בית־המשפט העליון, בפרשו את הוראותיו של חוק הראיות העתיד

 להיחקק.
 אפשרות אחרת להיזקק למקורות נוספים של דין לשם מילוי החסר בחוק הראיות
 החדש מצויה בסעיף 1 של חוק יסודות המשפט, תש״מ — 1980 : שבאין תשובה לבעיה
 של פרשנות במידות הרגילות שבהן נדרשת חקיקה, ייזקק הפרשן לעקרונות החירות,
 הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל, כלומר: לעקרונות הכלליים (ולאו דווקא
 לפתרונות הקונקרטיים בבעיה זו או אחרת) של המשפט העברי. לעומת זאת, בסעיף 2
 חוק יסודות המשפט, נסתם המקור שממנו נשאבו לפני כן דיני הראיות של המשפט
 האנגלי המקובל — על יסוד סימן 46 של דבר המלך במועצתו — כדי למלא את מה

 שחסר בפקודת הראיות המנדטוריות (עתה פקודת הראיות [נוסח חדש]).
 אינני סבור שניתן לזווג את הוראותיה של הצעת ידין עם דיני הראיות של המשפט
 העברי. אין זה פתרון ההולם חוק ראיות מודרני. הרי דיני הראיות של המשפט העברי6
 נוקשים במיוחד, בקובעם כללים פורמליים לכשירותם של עדים ולקבלת ראיות או
 דחייתן, בניגוד לעקרונות של כשרות הכול להעיד ומתן חופש לשופט בהערכת הראיות,

 המאפיינים את הצעת ידין.
 דומני שאין זה מקרה שהצעת ידין השאירה פרצות במבנה הכולל של דיני הראיות.
 כפי שציינתי לעיל, המדובר הוא בנושאים שאינם ניתנים על נקלה להגדרה בלשון החוק
 החרות, אלא הם מתאימים יותר לחקיקה שיפוטית. אכן, קיים בידינו אוצר עשיר של גופי
 הלכות אשר נפסקו על־ידי בתי־המשפט שלנו מראשית ימי הקמת המדינה ועד היום,
 והם מכילים למעשה את כל הדרוש למילוי הפרצות הללו. ברם, ללא הוראה חרותה
 מפורשת אי־אפשר להיזקק עוד להלכות פסוקות אלה, לאור עקרון הפרשנות הידוע
B י שהוחל גם בארץ. סעיף p)2 של חוק יסודות r i t i s h B a n k v. Vagliano בפרשת 
 המשפט אמנם שומר על תוקפו של המשפט שנקלט בארץ לפני תחילתו של אותו חוק.
 אבל גם הוראה זו ספק אם יש בכוחה לקיים את הפסיקה הקודמת בדיני הראיות, נוכח
 מגמתה של הצעת ידין להעמיד את דיני הראיות על בסיס חקיקתי חדש. עם זאת, קל
 יהיה, מבחינה ענינית, למזג את הפסיקה הקודמת אל תוך הצעת ידין(בכפיפות לאותם
 שינויים בהצעת ידין שאני מציע), כי למרות מהפכנותה של ההצעה היא מצויה עדיין,
 בדרך־כלל, בתחום המחשבה של המשפט המקובל האנגלי, שעליה בתי־משפט שלנו

׳ 150 מ ק שניס־עשר, ע ר ר שני, פ פ , ס ט העברי פ ש מ ל יסודי ה לאק, ע ו ל ג ו ש ר פ ס ם ב ת י צ מ  6 וראה ת
 ואילך.

.(1891) A.C. 107 7 
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 בנו את ההלכות הפסוקות שלהם בדיני הראיות. מוטב אפוא שלא להשליך בבת־אחת את
 כל המטען של ההלכות שנפסקו על־ידי בתי־המשפט בישראל,8 אלא לקיימן גם להבא,
 כמובן במידה שאין סתירה בין הלכות אלה לבין האמור בחוק החרות, כפי שיוחק,

 והמשתמע ממנו.
 הצעתי היא אפוא לומר זאת בהצעת ידין. ניתן לעשות זאת עליידי שינוי סעיף 58,

 שייקרא כך:

 ׳׳בענין הנוגע לראיות שאין עליו הוראה בחוק זה או בחיקוק אחר, ינהג בית
 המשפט לפי ההלכה הפסוקה שהיתה קיימת לפני חקיקתו של חוק זה וההלכה
 שתיפסק לאחר מכן, ובאין הלכה פסוקה ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו טובה

 ביותר לעשיית משפט צדק״.

 ד. תחולת החוק

 מלשון ההצעה, המדברת ב״בית המשפט״ (למשל, בהגדרות שבסעיף 1 של ההצעה,
 ובסעיפים 3, 4, 8 ועוד) וכן מסעיף 50 המחיל את הוראותיו של פרק ג בסימן ד גם על
 ״בית דין ורשות אחרת, גוף או אדם המוסמכים על פי דין לגבות ראיות״ משתמע,
 שבדרך־כלל תתולנה הוראות החוק המוצע רק על בתי־המשפט ולא על רשויות
 שיפוטיות אחרות ועל רשויות מעין־שיפוטיות, המוסמכות גם הן לגבות ראיות. אכן, כזה
 צריך להיות הדין, כי בדרך־כלל יש להקנות לרשויות האחרות הללו יתר גמישות בגבית
. לפיכך, וכדי להסיר כל ספק, מוטב 9  ראיות ובהערכתן, מאשר החוק המוצע מאפשר
 לומר בחוק המוצע במפורש שעקרונית הוא חל רק בבתי המשפט, כהגדרתו בסעיף 1 (א)

 לתיק־יסוד: השפיטה.

 ה. קבילותן של ראיות(הערות כלליות)

 באשר לקבילותן של ראיות קובעת הצעת ירין הוראה גורפת ובלתי־מסוייגת בסעיף 2 :
 ״כל דבר העשוי להביא לידי הוכחת נידן כשד כראיה״ (מוטב לומר ״קביל כראיה״
 [Admissible] ולשמור את המונח ״כשרות״ לכשרותם [Competency] של עדים
 להעיד — וראה סעיף 10 של הצעת ידין: ״הכל כשרים להעיד״). המונח ״נידן״ מסמן
 פלוגתא שבעובדה, כי הוא מוגדר בסעיף 1 בתור ״שאלה שבעובדה העומדת להכרעה
 בבית המשפט״. אשר לדרך שבה ״דבר עשוי להביא לידי הוכחות נידן״, בגדר סעיף 2
 של ההצעה, סעיף 3 אינו מלמדנו אלא זאת שקביעת עובדות השנויות במחלוקת תיעשה
 על־פי ראיות שהובאו לפני בית־המשפט ושמהעוכדות הוא רשאי להסיק את המסקנות
 המתבקשות מהן. מזה משתמע, שבעשותו כן ידריך בית־המשפט את עצמו על־פי מבחני
 ההגיון והשכל הישר, ומכאן שאין שום סייגים לקבלת ראיות אלא אותם סייגים שמבחני
 ההגיון והשכל הישר מכתיבים אותם. לכאורה, לפי נוסח גורף זה, כל דבר תחת השמש

 8 וראה ד״נ 7/87, פ״ד לב(2) 828, 830.
ד בו(2) 337, 356 — 357. ־  9 ראה בגי׳צ 412/71, פ
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ח לבית־המשפט יכולים אפוא לשמש ראיה כבית־המשםט. אך למעשה ח  וכל אמירה מ
 הצעת יריץ עצמה מכירה בהגבלות לכלל הגורף הזה, כאשר היא דנה, בפרקים שונים,
 בראיות מסוגים מסוימים, כגון בסימן ב (מסמכים) בסעיפים 26 — 29 (רישומי בנק),
 סעיפים 30 — 33 (מסמכי חוץ), סעיפים 36 — 37 (״ראיות מיוחדות״) ובסעיפים 39 — 50
 (ראיות חסויות). לגבי כל אחד מסוגי הראיות הללו הצעת ידין קובעת תנאים לקבילוחן
 של ראיות, ומה שאינו ממלא אחרי תנאים אלה, ממילא הוא פסול בתור ראיה

 בבית־המשפט.
 לפיכך נראה לי, שמכל־מקום רצוי לסייג את כלליות האמור בסעיף 2 של ההצעה

 על־ידי תוספת המלים ״...בנתון לאמור להלן בחוק זה״.

 ו. קבילותן של ראיות — עניינים ספציפיים

ה ע ו מ ש י ה ת מפ ו  1. עד

 (א) ביקורת על הצעת ידין

 אץ בהצעת ידץ שום סייג מפורש ביחס לעדות מפי השמועה, וסייג כזה אף אינו משתמע
 מסעיפי ההצעה. אין אפוא שום מניעה לקבלת ראיה כלשהי, בין בעדות בעל־פה ובין
 בכתב, המוסרת דברים שהעד או עורך הכתב לא קלט בעצמו בחושיו, אלא הוא שמע
 אותם מפי אדם אחר, ולא זו בלבד אלא גם אותו אדם אחר לא היה חייב לקלוט את
 המסופר בהושיו שלו, אלא היה יכול לקבל את הדברים מאדם שלישי, וכך הלאה —

 להלכה עד אין סוף.
 לדעתי, מתן חופש גמור זה לקבלת עדות מפי השמועה אינו רצוי. הוא הולם, אולי,
 שיטה הנוהגת, למשל, במשפט הגרמני, אבל כנגד החופש הגמור הזה בהרשאת כל ראיה
 קיימת שם סמכותו הרחבה של בית־המשפט לשלוט על הבאת הראיות ולהחליט מדי
 פעם בהחלטת־ביניים (Beweisbeschluss), אילו הן הראיות שהוא מוכן לגבות על
. אמנם גם סעיף 8 בהצעת ידין מורה שבית־המשפט רשאי לסרב 1 0  פלוגתא זו או אחרת
 לגבות ראיה, מאחד הנמוקים המפורטים שם, אבל אין סמכות מוגבלת זו דומה לסמכות

 הרחבה שנתונה לבית־משפט גרמני לפי סדרי־הדין הנוהגים שם.
 ההשגות על הרשאת עדות מפי השמועה ללא כל הגבלה פורמלית הן בעיקרן שלוש:
 ראשית — ככל שהעדות המובאת לפני בית־המשפט רחוקה יותר מהתרשמותו
 הבלתי־אמצעית של הגורם המקורי אשר קלט את האירוע הנדון בחושיו, וככל
 שמתרבות תוליות־הביניים בשרשרת של מסירת הדברים מאיש לאיש, כן גדלה הסכנה
 של שיבוש התיאור של האירוע, בין במתכוון ובין בתום־לב, בבחינת ״טלפון שבור״.
 שנית — בחופש גמור זה של מתן עדות מפי השמועה טמונה סכנה של הצפת
 בית־המשפט בראיות שמשקלן אפסי, מבלי שבית־המשפט יוכל להתגונן בפני קבלת
 חומר בלתי־רלבנטי שחוסר־הרלבנטיות שלו מתגלית רק לאחר מעשה. לפיכך יש לשים
 : מראש סכר בפני סכנת הצפה כזאת. לזה מתוספת ההשגה העקרונית על הרשאת עדות

 10 ראה Honoré (לעיל, הערה 4). 185.
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 כלשהי מפי השמועה, והיא שעדות כזאת אינה ניתנת לחקירה ולדרישה לגופה עליידי
 חקירת שתי־וערב של העד המופיע בבית־המשפט. אי־אפשר לחקור אותו חקירה יעילה
 על עצם האירוע, במגמה לגלות חולשות בתיאור האירוע ולערער בדרך זו את מהימנות
 העדות, אלא חקירת השתי־וערב תייבת להיות מוגבלת לשאלה, אם אמנם כך שמע העד

 את הדברים מאת האדם שמסרם לו.
 למרות זאת, אין אני מציע לפסול מכל־וכל ערות מפי השמועה(והרי יוצאים מן הכלל
 של פסילת עדות כזאת קיימים גם כיום, כגון סעיף 10 של פקודת הראיות [נוסח חדש],
 בעניין עדות על אמרה של קורבן אלימות). ישנם מקרים שבהם עדות מפי השמועה
. כן יש  יכולה להיות בעלת כוח שכנוע רב, ועל־כן פסילתה אינה מתקבלת על הדעת' י
 להזכיר כאן, שהמחוקק שלנו כבר סטה מן הכלל נגד קבלת עדות מפי השמועה, בחוקקו
 בשנת תש״ם את סעיף 10 א של פקודת העדות(נוסח משולב), בדבר אמרה בכתב שניתנה
 מחוץ לבית־המשפט בהליך פלילי. כזכור, הוחקה הוראה מרחיקת־לכת זו כהכרח שלא
 יגונה כדי למצוא תרופה נגד מכת המדינה של הפחדת עדים או אף הרחקתם עד כדי
 סילוקם הפיזי, אתרי שהעד מסר בחקירתו במשטרה עדות המפלילה את הנאשם

 במשפט.

 (ב) הצעתי לעניין עדות מפי השמועה

 אני מציע לענין זה מעין פתרון של פשרה, לאמור: שעדות מפי השמועה תותר, אך בדרך
 כלל רק כאשר היא באה ״מכלי ראשון״, זאת־אומרת: היא עדות על אמרה שהעד
 המופיע בבית־המשפט שמע מפי אדם שאמרתו נוגעת ל״נידך. והיא מבוססת על מה
 שאותו אדם קלט בעצמו בחושיו ביחס לאותו נידן, עדות כזאת תהיה קבילה באחד משני

 תנאים:

 (א) אם נותן העדות בעצמו הוא עד במשפט. בסעיף הנדון ייאמר ״הוא עד״, ולא
 ״העיד״, כדי לכלול גם מקרים שבהם העד ממלא פיו מים (לפי הדין הקיים קבילה
 אמרתו של עד מתוץ לבית־המשפט, כידוע, עקרונית, רק כדי לערער את מהימנות עדותו

 של העד בבית־המשפט ולא כראיה חיובית העומדת בפני עצמה).

 (ב) אם אי־אפשר, במידת הסבירות, להביא את נותן האמרה עצמו לבית־המשפט.
 אולם לחלופה זו יוסף סייג שאם הצד המבקש להביא עדות מפי השמועה בנסיבות אלה
 ישתמש בעצמו, או היה שותף לשימוש, באמצעי פסול, כדי להניא את נותן האמרה
 מלהופיע כעד בבית־המשפט או כדי למנוע את הופעתו בביתיהמשפט, כי אז לא תקובל

 העדות מפי השמועה.
 יושם אל לב שבקוויה הכללים הולכת הצעה זו בעקבות סעיף 10 א של פקודת הראיות
 (נוסח חדש). אולם מכיוון שהסעיף המוצע יהיה בעל תחולה כללית ולא יבוא עוד לענות
 רק על הבעיה הספציפית של הפחדת עדים או סילוקם, יחול בו שינוי בשימת הדגש,

ות ל דיני הראי ו של Cross ע ר פ ס ת ב ו א ב ו ת מ י ל ג ה האנ ק י ס פ ם שהיו״ ב ה מ״מעשי ל א ת כ ו א מ ג ו ה ד מ  11 כ
. בעמ׳ 463 — 466.  (מהדורה חמישית)
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 לעומת סעיף 10 א הקיים: בעוד שלפי סעיף 10 א תנאי לקבלת אמרה הוא כי הצד המבקש
 להביאה כראיה משכנע את בית־המשפט שמנסיבות הענין עולה, כי אמצעי פסול שימש
 להניא או למנוע את נותן האמרה מלתת את העדות, הרי ההוראה המוצעת עתה אינה
 מטילה עוד את הנטל להוכיח זאת על מי שמבקש להביא את הראיה, אלא על המתנגד
 להבאתה יהיה נטל הוכחה דומה. למשל, כאשר במשפט פלילי מבקשת התביעה להביא
ק לבית־המשפט, לא יהיה עוד עליה להוכיח שההגנה נושאת ח  ראיה על אמרה מ
 באחריות לאי־היכולת להביא את נותן האמרה עצמו לבית־המשפט, אלא על ההגנה
 יהיה להוכיח, אס תוכל לעשות כן, שהתביעה היא הנושאת באחריות לכך: וכן להיפך,

 כאשד מבקשת ההגנה להביא ראיה על אמרה לפי אותה הוראה.
 ההוראה המוצעת תחול גס בהליך פלילי וגם בהליך אזרחי. בנוגע להליכים אזרחיים
ק לבית־המשפט, לפי סעיף ח  יצויין, שבאנגליה מותרת מאז שנת 1968 ראיה על אמרה מ
. סעיף(2)2 של אותו חוק קובע תנאים C i v i l Evidence Act1968,12(1)2 ו־(23) של ה־ 
 נוספים להרשאת עדות כזאת, שלא ראיתי לכלול אותם בהצעתי(אותו סעיף אנגלי חל גם
 על אמרות בכתב ולא רק על אמרות בעל־פה). את ענין האמרות שנרשמו בכתב אני מציע
 להסדיר בהקשר אחר, ברישומים שנעשו על־ידי אדם הפועל בתוקף תפקידו. למשל,
 רישום של הודעת עד על־ידי שוטר יקובל כהוכחה לנכונות תוכנו, בתור רישום שנעשה
 תוך מילוי חובה (וראה להלן, בפיסקה ג לדו״ח זה). אשר לעדות על אמרות מחוץ
Criminal Law־n לבית־המשפט ״מכלי ראשון״, הוצעה אותה הרחבה באנגליה על־ידי 
 Revision Committee 11 th Report' 1. לא ראיתי מקום להבחין, בלשון ההוראה שאני

 מציע, בין עדות מפי השמועה על דברים שנאמרו, לפי הנטען, בעת קרות האירוע
 שבמחלוקת במשפט ובין עדות כזאת על דברים שקרו יותר מאוחר. ברי שעדות כזאת מן
 הסוג השני מחיבת יותר זהירות בקבלתה. בסעיף (3)6 של החוק האנגלי משנת 1968
 נעשית הבחנה כזאת במפורש. אני מניח שגס ללא אזכור מפורש כזה יידע בית־המשפט

 לשים לבו להבחנה זו.

 בתקנות הראיות הפדרליות בארצות־הברית משנת 1975 העדיף המחוקק למנות
 שורה ארוכה של יוצאים מן הכלל, 24 במספר, לאיסור על קבלת ראיה מפי השמועה
 (בתקנה 803). תקנה(34)803 היא ״הוראת עוללות״ שמגמתה להתיר(גם מתוץ ל־24
 היוצאים מן הכלל האחרים) עדות מפי השמועה, כאשר אי־אפשר להשיג ראיה יותר
 ישירה וכאשר המטרות הכלליות של התקנות וענין הצדק מצדיקים זאת. נראה לי שיש
 צורך בהוראת עוללות כזאת במקרים מיוחדים גם אצלנו, למשל, כדי להכשיר עדות מפי
, על־סמך מידע(כולל מסמכים א  השמועה ביחס לזכויות במקרקעין הקיימות מקדמת ת
 עתיקים) הנמסר מדור לדור. לפיכך אני מציע שבית־המשפט יוסמך לקבל עדות מפי
 השמועה(כולל מסמכים), אף כאשר היא נמסרה למעיד עליה באמצעות אחר או אחרים
 שלהם לא היתה ידיעה ישירה על האמור בה, בשלושה תנאים מצטברים אלה: (א) שהיא
 נראית מהימנה מתוכה; (ב) שאי־אפשר, במידת הסבירות, להביא עדות יותר ישירה על

 תוכנה, ו־(ג) שהצדק דורש את קבלתה כראיה.
 קבלת הצעותי ביחס לעדות מפי השמועה תייתרנה ממילא הוראות ספציפיות כגון

 12 ראה אצל קרום, (לעיל, הערה 1 1). 487 — 493.
ל כך אצל קרוס, (לעיל, הערה 1), 572 — 574.  13 וראה ע
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 הסעיפים 10,9 וגם 10 א של פקודת הראיות(נוסח חדש), כי הסיטואציות שסעיפים אלה
 דנים בהן תהיינה מכוסות על ידי ההוראות החדשות שאני מציע.

 (ג) רישומים בתוקף תפקיד — חייג נוסף לעדות מפי השמועה

 הקלה ספציפית יותר שאני מציע בסוגית העדות מפי השמועה נוגעת לרישומים בתוקף
 התפקיד. הקלה כזאת ישנה אצלנו בדין הקיים(סעיפים 35—39 לפקודת הראיות ןנ״ח])
 ועיקר הסעיפים הללו מופיעים גם בסעיפים 26 — 29 של הצעת ידין. במשפט האנגלי
 הורחבה ההוראה על כל רישום בתוקף התפקיד (כולל רישומי מהשב), בסעיפים 4 ו־5
' ולגבי הליכים פליליים קיימת הוראה מסוייגת יותר C i v i l evidence Act 4 1 9 6 8 ־  של ה
Cr. אני מציע לחוקק הוראות דומות גם אצלנו. הטעם imina l evidence Act, 1 5 1 9 6 5 ־  ב
 לדבר הוא שלרישומים כאלה נודעת דרגה גבוהה של אמינות ועל־כן מן הראוי להרשות
 את הגשתן כראיה (כמובן, בנתון לזכותו של היריב להביא ראיה סותרת). בדרך זו
ם נפסלה ש M y e r s v. D . P . p , , 6 ת ש ר פ  תימנענה תוצאות בלתי־םבירות כמו, למשל, ב
 ראיה על רישום בביתיחרושת למכוניות, כהוכחה של מספרי ייצור שהוטבעו על מנועי

 מכוניות".
 בניסוח ההוראה הלכתי בעקבות סעיף 4 של החוק האנגלי משנת 1968, במגמה

 לפשט אותה. וזו ההוראה שאני מציע להגדרת ״רישום כתוקף התפקיד״:

 ״רישום שנעשה על ידי מי שפעל על־פי חובה בתוקף תפקידו, של מידע שהיה
 לרושם עצמו או שסופק לו על־ידי מי שיודע או שיש להניח כי הוא יודע, את
 העובדות הכלולות באותו מידע, בין שהמידע סופק לרושם על־ידי אותו אדם

 במישרין או באמצעות אחר או אחרים, שגם הם פעלו על־פי חובה כנ״ל״.

 הוראה זו תחול, למשל, על רישום על־ידי שוטר בפנקסו, של אמרת עובריאורח
 שהיה עד לתאונה ועל ריכוז של רישומי עסק, במחשב או בדרך אחרת, על מידע שנאסף
 על־ידי עובדים אחרים שפעלו בזה בתוקף תפקידם. ההוראה תייתר את הסעיפים
 26 — 29 שבהצעת ידין אשר יוחדו לרישומי בנק, כי רישומי בנק מכוסים ממילא על־ידי
 כלליות ההוראה המוצעת. תכנם של סעיפים 27 — 29 בהצעת ידין יורחב על כל

 הרישומים הכלולים בהוראה המוצעת.

רה חקי עדת־ ח של ו ״ ו  2. ד

 לא דנתי בקבילות של דו״תות של ועדת־תקירה. בעיה זו נדונה באחרונה על־ידי הנשיא
 שמגר בהחלטתו בב״ע 324/83 (פ״ד א(4) 28). היא עומדת עתה לדיון במשרד־

 המשפטים ולכן לא ראיתי טעם לדון בה מצדי.

ל קרום, (לעיל, הערה 1 1), 496 ואילך. צ  14 ראה א
 15 ראה קרום, (לעיל, הערה 11), 570 — 571.

.(1965) A . C . 1001 16 
ק שני, בעמ׳ 147. ל , דיני הראיות, ח ן ו ת  17 ודאה אצל ה
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לי ט פלי פ ש מ ה ב י א ר ה כ ר מ  3. א

 (א) ביקורת על הצעת ידין

 סעיף 36 של הצעת יריץ קובעת כלהלן:

 ״אמרה של ארם לא תשמש ראיה נגדו במשפט פלילי שהוא נאשם בו, אלא אם
 שוכנע בית המשפט שהנאשם נתן אותה מרצונו החופשי, ושלא כתוצאה מאלימות,
 מאיום או פיתוי, או ששוכנע, מתוך האמרה או בדרך אחרת, שהיא אמרת אמת״.

 מכאן, שאף אם הוכח שהנאשם נתן את אמרתו שלא מרצונו החופשי ושנתן אותה
 כתוצאה מאלימות, מאיום או מפתוי, עדיין קבילה האמרה המפלילה, לפי הצעת ידין,
 כראיה לחובת הנאשם, אם בית־המשפט שוכנע, מתוך האמרה או בדרך אחרת, שהיא
 אמרת אמת. כלומר: מבחן האמת גובר על כל שיקול אחר, אף אם הוריה באשמה הוצאה
 מפיו של הנאשם על־ידי הפעלת אלימות גסה, עד כדי עינויים גופניים קשים. בזה הצעת
. מצדי 1 8 פ ׳ דג ־מי  מקבלת ידין את גרסתו הקיצונית של השופט ח׳ כהן בענין יוסף אבו
 חלקתי באותו פסק־דין על דעה זו בתכלית". אין בדעתי להיכנס שוב אל פרטי
 המחלוקת העקרונית הזאת. הדברים כתובים על דפי פםקי־הדץ הנזכרים. בקיצור: דעתי
 היתה מאז ומתמיד שהפעלת אלימות ולחץ פסיכולוגי כבד חייבים להביא לידי פסילת
 ההודיה מניה וביה, אפילו בית־המשפט סבור כי היא הודית אמת. גם מי שדוגל עקרונית
 במבחן האמת, היסס בעבר לקבל הודיה שהיתה פרי אלימות, מן הטעם שמכל־מקום אין
 זה בטוח לסמוך על הודיה כזאת. חוששני שקבלת הגרסה הקיצונית הגלומה בסעיף 36,
 סיפא, של הצעת ידין, תתיר את הרצועה לחלוטין להפעלת אלימות ועינויים בחקירה
 המשטרתית של חשודים: כי הודיה שנתקבלה כך תהיה קבילה מכל־מקום, והסנקציה

 של העמדת השוטר המכה והמענה לדין פלילי רתוקה מלהיות סנקציה יעילה.
 באחרונה הסתייג גם בית־המשפט העליון בהרכב מ״מ הנשיא, השופט י׳ כהן,
, אם כי הדברים 1 0 י  והשופטים אלון וגולדברג מעמדתי בסוגיה זו, בערעור האחים עמד
 שנאמרו שם על הצד העקרוני של הסוגיה לא היו דרושים להכרעה בערעור, כי העובדות
 כפי שתוארו שם היו חייבות להוביל ממילא למסקנה שאליה הגיע בית־המשפט, על־פי
 כל אחת מן הגירסאות המשפטיות החולקות בדבר קבילותן של הודיות באשמה.
 על־כל־פנים, גם הדעות שהובעו שם אגב אורחא אינן נראות לי. השופט אלון מדגיש את
 בקשת האמת לאמתה כערך עליון בעשית משפט. אך עדיין השאלה היא, אם מגמה
 רצויה זו מצדיקה את התעלמותו של בית־המשפט מהפעלת אלימות על־ידי הרשויות
 החוקרות פשעים. השופט גולדברג והנשיא י׳ כהן מבקשים לפתור את הבעיה בסוברם
 שגם אם הופעלה אלימות נגד הנחקר, עדיין יכולה התביעה להוכיח שההודיה ניתנה
 מרצונו החופשי, במובן סעיף 12 של פקודת הראיות(נ״ח). זאת נבצר ממני להבין. אכן,

פ ב־364/78, פ׳׳ד לג(3) 376. ־ ע  18 ב
 19 וראה בע״פ 187/78. פ״ד לד>4) 533.

ד לח(1) 197. ־  20 ע״פ 115/82. 168/82 פ
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 הרצון החופשי הנזכר בסעיף 12 הוא עצמו הנו מושג בעיתי ועליכן אי־אפשר לפרש
. 1 1  אותו כלשון בני־אדם, אלא יש לתת לו פירוש משפטי מיוחד, כמו שצוין בפסיקה
 אבל חשוד שהוכה ועונה וכתוצאה מזה הוא מודה — כיצד ייקרא לזה הודיה ״מרצונו
 החופשי״, על־פי איזו פרשנות שהיא, שאינה מנותקת לגמרי מן המציאות? לעניות

 דעתי, זו קונסטרוקציה משפטית שאין הדעת סובלתה.

 (ב) הצעתי לענין אמרה במשפט פלילי

 בסוגיה מטרידה זו שנדושה כה רבות בפסיקה דנתי שעה ארוכה יחד עם הצוות, ולבסוף
 הגענו לדעה מוסכמת, תוך ויתורים הדדיים שהפגישו אותנו באמצע הדרך. מצד אחד
 עמד לנגד עינינו הצורך להילחם בעברינות גוברת והולכת המחייב נקיטת אמצעי־נגד
 יעילים והמכתיב אפוא שלא להפליג אל איסטניסיות־יתר ביחס להודיה שסימני אמת
 ניכרים בה, אף כי הושגה לאו דוקא תוך שימוש ״בכסיות משי״. הרי גם הפסיקה הרווחת
 מכשירה, למשל, הודיה שהושגה בתכסיס עורמה כלפי הנחקר. אך מצד שני, עלינו
 להיזהר מאוד שמא עבריינות אלימה, ברוטלית, תביא לידי מתן גושפנקא לברוטליזציה
 של שיטות החקירה המשטרתית: כי בדרך זו נגלוש מהר מאוד במורד התלול המוביל אל

 מדינת־משטרה שכולנו סולדים ממנה.
 הפתרון המוצע בזה הולך בשביל־הזהב בין שתי העמדות המנוגדות. אפשר לצעוד
 צעד אל מעבר לפסיקה שהייתי שותף לה, אך כלי ללכת לאורך כל הדרך אל הגישה כי
 ״אמת המושגת באלימות ובעינויים ושמירת דיוקן הומני לחקירה המשטרתית — אמת
 עדיף״. מכל־מקום — יש, לדעתי, לנטוש את מבחן ה׳׳רצון החופשי״ הקבוע בסעיף 12
 של פקודות הראיות (נ״ח), כי כאמור המונה הזה איבד את משמעותו בלשון בני־אדם
 והוא עלול לעוות את הערכת העובדות ולגרום למסקנות מלאכותיות ומאולצות. יש
 להכיר בכך שאדם הנחקר בתנאים שבהם מוגבל חופש התנועה שלו, בין שהוא נמצא
 במעצר ובין אם לאו, קשה לומר עליו, מעיקרו של דבר, שהוא פועל מרצונו החופשי
 (אלא אולי באותם מקרים, הנדירים יחסית, שבהם הוא מוסר את אמרתו מרגשות חרטה

 אמיתיים).
 אני מעדיף להעמיד את שאלת קבילותן של הודיות מחוץ לבית־המשפט על מידת
 הלחץ שהופעל על־ידי התוקר כדי להניע את הנחקר שיודה ולמיין את המקרים על־פי
 דרגת חומרתם. סוג ראשון — כאשר החוקר השתמש באלימות של ממש, בעינויים
 גופניים או איום באחד מאלה או השתמש בעינויים נפשיים או השפיל את הנחקר קשות,
 על מנת להביאו לידי מתן הודיה באשמה או אמרה מפלילה אחרת: סוג שני יהיה של
 הבטחה, פיתוי או הפעלת לחץ אחר על הנתקר כדי להביאו להודיה או למתן אמרה,
 כאמור. כאשר מטעם הנאשם במשפט נטען שההודיה או האמרה הושגה באחת הדרכים
 הנזכרות, על התביעה להוכיח מעבר לספק סביר, שההודיה או האמרה לא הושגה
 כאמור. אם לא עלה בידה להוכיח זאת, הרי במקרה מן הסוג הראשון, התמור יותר,
 תיפסל ההודיה או האמרה; ואילו במקרה מן הסוג השני, הקל יותר, עדיין יכולה ההודיה

פ 69/53, פ״ד ז 801, 808, ע״פ 307/60, פד״י ת 1541, 1554. ־  21 וראה ע
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 או האמרה להתקבל, אם שוכנע בית־המשפט, מתוך ההודיה או האמרה או בדרך אחרת,
 שההודיה או האמרה היא אמת.

 ; להסברת ההצעה הזאת להבחנה בין שני סוגים של נקיטת אמצעי־לחץ אציין שבסוג

 הראשון, שבו תיפסל ההודיה או האמרה מיניה־דביה, מבלי לחקור כלל במידת
 מהימנותה, כללתי לא רק אלימות של ממש, עינויים גופניים או איום באחד מאלה, אלא
 גם עינויים נפשיים וכן השפלה קשה של הנחקר. כוונתי בעינויים נפשיים, למשל,
 לחקירות ליליות ממושכות, כאשר אל הנחקר מכוונת אלומת־אור חזקה ומונעים ממנו
 שינה כדי להתישו. השפלה קשה יש לראות, למשל, בהפשטתו של הנחקר עירום או
 באילוצו לעשות ״תרגילי סדר״. אשר לאלימות פיזית נאמר בהצעתי ״אלימות ממשית״,

 כדי לציין שלא כל פגיעה פיזית קלה תכנים את המקרה לגדר הסוג הראשון.
 כנגד הסוג הראשון, החמור, אני מוכן להקל בסוג המקרים השני, דהיינו: הבטחה,
 פיתוי או הפעלת לחץ אחר, שאז לא תיפסל ההודיה או האמרה, אם בית־המשפט שוכנע
 שלמרות ההבטחה, הפיתוי או הלחץ ההודיה או האמרה היא הודיית אמת או אמרת
 אמת. למשל, הבטחת שווא שהנחקר ישוחרר ממעצר אם ידבר, היא אמנם בלתי־הוגנת,
 אבל אין המקרה רחוק מהבאת הנחקר לידי ההודיה על־ידי תכסיס עורמה שאינו פוסל
 את ההודיה גם לפי הפסיקה הקיימת. כאן אני רואה הצדקה לתזוזה לעבר העדפת הצורך
 להילחם בעבריינות, על־פני הגינות גמורה בניהול החקירה. וכן הוא בהפעלת לחץ
 פסיכולוגי שאינו מגיע עד לדרגת עינוי נפשי או איום בו. למשל, פניה סתמית אל הנחקר:
 ״מוטב שתודה כי אנו בלאו הכי יודעים את הכול״ אינה צריכה לפסול הודיה מאליה.
 כנדון זה נראית הפסיקה הקיימת, ההולכת בעקבות תקדימים אנגליים, מקפידה יתר על
 המידה. הקפדה יתירה כזאת מביאה לעתים לידי מתן החלטות של בתי־משפט להכשרת

 הודיות, שעל־פי דיוקי הפסיקה הקיימת היה צריך לפסלן.
Criminal Law Revision Committee, l Ith — אעיר עוד שגם הוועדה האנגלית 
 Report המליצה לחלק את נושא ההודיות לשני סוגים, שרק הראשון שביניהם דינו

 לפסילה".

 (ג) משפט זוטא, כדי לבחון קבילותה של אמרה

 דנתי עם הצוות בשאלה, אם יש לכלול בהצעת החוק הצעה לביטול ה״משפט זוטא״ על
 קבילות הודיה של הנאשם. הצעה זו ראויה להידון(וראה על כך אצל קרוס, שם, בעמ׳
 73), אבל החלטנו שלא לנגוע בה בהצעה זו, כי הנושא מצוי בגבול בין דיני הראיות וסדר
 הדין הפלילי ומוטב שלא להכביד על הדיון בהצעת חוק זו על־ידי העלאת הבעיה

 הנוספת הזאת.

 ז. כמות הראיות הנדרשת — ראיה יחידה

 סעיף 52 להצעת ידין מאפשר הוכחת נידן על־פי ראיה אחת בלבד, ״אולם מקום שבית
 המשפט פוסק על סמך עדות אחת(נאמר כאן משום מה ׳עדות אחת׳ ולא ׳ראיה אחת׳),

ה 65, שם, ק ס י פ  22 ראה ב

27 



ו ״ מ ש , ת ם ט״ז י ט פ ש ה לנדוי מ ש  מ

 יפרט בהחלטתו מה הניע אותו להסתפק בראיה זו: והוא־הדץ מקום שבית־המשפט
 מרשיע אדם על־סמך הודאתו בלבד״. בדומה לזה עולה מסעיף 53 שבית־המשפט יכול
 לפסוק על־פי אמרה אחת בלבד, אף שהיא בבחינת ראיה מפי השמועה, בתנאי
 שבית־המשפט יפרט בהחלטתו מה הניע אותו להסתמך עליה ולוותר על ראיה ישירה או

 ישירה יותר.
 אני מתנגד לסיפא של סעיף 52, בדבר הרשעה על יסוד הודאה בלבד ולסעיף 52,
 רישא, כהוראה כללית בהליכים פליליים, וכן לסעיף 53 כולו, בדבר פסיקה על יסוד
 עדות אתת בלבד מפי השמועה. בעיני אין שום ערך לתנאי שבית־המשפט יפרט
 בהחלטתו מה הניע אותו וכוי, כי אין דבר קל מזה לנסח החלטה כזאת שאין בה אלא
 נוסח סתמי שאינו אומר דבר של ממש. הקלה גמורה זאת של כמות הראיות הדרושה
 עלולה לגרום לעיוות הדין. ביחס להוראות(סעיף 52, סיפא), אני מציע שלא לסטות מן
 ההלכה הקיימת המחייבת הוכחת ׳׳דבר־מה״ (כפי שמונח זה פורש בפסיקה ענפה)
 שיתמוך בהודאת הנאשם, כאשר אין ראיות אחרות להוכחת אשמתו. אשר לסעיף 52,
 רישא, אני מציע ביחס להליכים פליליים, שלא לסטות מן ההוראות הקיימות בחוק
 החרות, דהיינו סעיפים 54א ו־55 של פקודת הראיות(נ״ח), ביחס להרשעה על־סמך
 עדות יחידה של שותף לעבירה, של נפגע בעבירת מין ושל קטין, ומן ההלכה הפסוקה
. 1 3  ביחס לאישום בשבועת שקר, שבו דרוש סיוע לעדות יחידה לשם הרשעת הנאשם
 ביחס לעדות יחידה של קטין במשפט פלילי אין עוד משמעות לאמור בסעיף 55 של
 פקודת הראיות(נ״ח), אחרי ביטול השבועה, בחוק לתיקון דיני הראיות(אזהרת עדים
 וביטול שבועה, התש״מ — 1980) (וראה סעיף 11 בהצעת ידין החל גם על עדות קטין).
 במקום האזכור בסעיף 55 הנ״ל, בדבר עדות של קטין שנתקבלה שלא בשבועה, אני
 מציע לאמץ את המבחן ״הקשיח״ של גיל הקטין: עדות של קטין שמלאו לו 14 שנה,
 יהיה דינה כדין כל עדות אחרת; טרם מלאו לקטין 14 שנה, תהיה עדותו טעונה סיוע.
 הצעתי זו הולכת בעקבות הצעת תזכיר של משרד־המשפטים מיום 29.11.84 בדבר תיקון
 סעיף 55 הנ״ל. אבל בעוד שהצעת התזכיר דורשת רק ״חיזוק״ לעדות קטין שטרם מלאו

 לו 14 שנה, אני מעדיף שלא לוותר על דרישת הסיוע לעדות כזאת.

 אשר לראיה יחידה מפי השמועה, אבי מציע לאמץ את ההוראה הקיימת בסעיף
 10א(ד), דהיינו: שאדם לא יורשע על סמך ראיה יתידה כזאת, אלא אם יש בחומר

 הראיות דבר לחיזוקה.

 ח. דרן גביית הראיות והגשתו

ר י ה צ ו ת ה א ד ו ע ת־דעת, ת ו ה על חו ה בעל פ ר י ק  1. ח

 אני תומך בסעיף 22 של הצעת ידין המסמיך את בית־המשפט לצוות שעדות תובא
 בתצהיר של עד, תחת מתן עדות בעל־פה בביתיהמשפט. זה ענין הנוגע בעיקר לסדרי
 הדין, וחבל שהנסיון הטוב שנרכש לענין זה במשפטי מזונות עדיין לא המריץ את
 המופקדים על שיפור סדרי הדין האזרחי להרתיב את השימוש בתצהירים על הליכים

 23 ראה הרנון, דיני ראיות, כרך שני, עמ׳ 10.

28 



ת נ ק ו ת מ ת ה ו י א ר ק ה ו ת על הצעת ח ו ר ע ו ה ״ מ ש , ת ם ט״ז י ט פ ש  מ

 אזרחיים בדרךכלל. לעומת זאת, אין אני מסכים לסעיף 24(א) של ההצעה העושה את
 חקירתו הנגדית של המצהיר לענין שבשיקול־דעת של בית־המשפט. לדעתי, זכותו של
 היריב לחקירה נגדית של המצהיר חייבת להישמר במלואה. בוודאי נחוץ הדבר בהליכים
 פליליים, אך גם בהליכים אזרחיים אץ לוותר עקרונית על החקירה הנגדית בתורת זכות.
 הוא הדין הרצוי גם בחקירה על חוות־דעת ועל תעודת־רופא(סעיף 20 של ההצעה) ועל
 תעודת עובד־ציבור(סעיף 21). כדי למנוע דרישות קנטרניות לחקירה נגדית די בהוראה
 הכללית בסעיף 8 של ההצעה, המסמיך את בית המשפט לסרב לגבות ראיה בנסיבות
 המפורטות שם. סעיף 57 של ההצעה הקובע עדיפות להוראה מיוחדת בחיקוק לענין
 שחוק הראיות המוצע דן בו, ישמור על סמכותו של בית־המשפט למנוע חקירה נגדית,
 למשל לפי תקנה 273 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשכ״ג — 1963 או לפי תקנה 16(א)

 לתקנות סדר הדין בביודהמשפט הגבוה לצדק, תשכ״ג— 1963.

ת ו ד ג ה ללא התנ א ב ו ה ה ש י א  2. ר

 סעיף 6 של הצעת ידין קובע שבעל־דין לא יישמע בטענה שראיה של בעל דין יריב אינה
 כשרה אם בשעת הבאתה הסכים או לא התנגד להבאתה. בדברי ההסבר לסעיף זה נאמר,
 כי הסכמה או העדר התנגדות מצד בעל־דין יריב אינה מכשירה ראיה שאינה כשרה. אני
 מציע להבהיר זאת בגוף הסעיף על־ידי תוספת בסופו בזה הלשון: ״אין בהוראה זו כדי
 לגרוע מסמכותו של בית־המשפט לפסול על דעת עצמו ראיה שאינה כשרה, אם הוא

 סבור שקבלת הראיה תגרום לעיוות־דיך.

 ט, עניינים נוספימ

ה נ ח ב ר כושר ה ס  1. עד ח

 בסעיף 12 של ההצעה יש לשנות את הערת השוליים ״עדות קטין״ שתיקרא ״עד תםר
 כושר הבחנה״(ראה בדברי ההסבר לסעיף זה).

ח ת על־ידי שלי ו ת עד בי  2. ג

 סעיף 16 של הצעת ידין קובע שבית־המשפט יכול להורות על גבית עדות בידי שליח
^ לפי הדין הקיים(סעיפים 13 ו־14 לפקודת הראיות ןנ״ת] א  ״בין בארץ ובין בחוץ ל
p לארץ. החידוש המוצע, להרחיב את ההוראה ח  אפשר לגבות עדות על־ידי שליח רק ב
 הזאת גם לגבית עדות בארץ, איננו נראה לי. יש לשמור ככל האפשר על העיקרון של
 הופעת עדים לפני בית־המשפט הפוסק בענין. רק בדרך זו יכול בית־המשפט להתרשם
 ממהימנותה וממשקלה של ראיה, לפי מה שעיניו רואות ולפי שאר נסיבות העניין,
 כאמור בסעיף 51 של ההצעה. עקרונית אין למסור לשליח את התפקיד הזה, שהוא חיוני
 בשיטה שבה תלוי כה הרבה בהערכה חופשית של מהימנותם של עדים על־ידי
 בית־המשפט — והרי גם הצעת ידין דוגלת בשיטה וו. הסטיה מן העיקרון הזה לגבי
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p היא מחויבת המציאות, אך אין להרחיבה על עדים הנמצאים א ל ־ p ח  גביית עדויות ב
 בארץ והם יכולים לבוא אל בית־המשפט, ובעת הצורך בית־המשפט יכול לבוא אליהם.

ה י א ת ר כו ן צרי נ ת שאי ו מ ס ר ו פ מ  3. ה

 סעיף 54 של הצעת ידין קובע את הכלל כי ״המפורסמות אינן טעונות הוכחה״. לזה באה
 תוספת שאינה מובנת לי: ״והוא הדין בדברים שאינם יכולים להיות שנויים במחלוקת
 סבירה בין בעלי־הדיך. הרי דברים שאינם יכולים להיות שנויים במחלוקת סבירה בץ
 בעלי־הדין הם ממילא מן המפורסמות שאינן טעונות הוכהה, ואם כן — מה באה תוספת

 אמירה זו להוסיף? אני מציע למתוק אותה.

ת ו י אל ת רי ו י א  4. ר

 סעיף 34 של הצעת ידין דן, אם הבנתיו אל־נכון, בראיות ריאליות המוגשות באולם
 בית־המשפט או הבאות לפני בית־המשפט בעת ביקור במקום המעשה. אני מציע
 להבהיר כי כאשר בית־המשפט מחליט לבקר, לצורך בירור של עובדות, במקום שמחוץ
 לאולם המשפטים, עליו לאפשר לבעלי־הדין ולפרקליטיהם להיות נוכחים בעת הביקור

 ולהעיר את הערותיהם על נשוא הביקור.

ץ י חו כ מ ס ת מ ו מ י  5. א

1 להוסיף הוראה(כנראה בתור םעיף־קטן נוסף 4 p הציע הד״ר פ׳ש׳ פרלס n בדבר מסמכי 
 לסעיף 31 של ההצעה) ברוח המלים ״שבכפוף לכל סייג מוצדק״, המופיעות בסעיף 18
 של פקודת הראיות המנדטוריות(סעיף 30 של הנוסח החדש), שבית־המשפט יהיה רשאי
 לקבל תעודת חוץ גם ללא אימות, כאמור בסעיף 32 (צ״ל סעיף 31) של ההצעה, אם
 שוכנע באמיתות המסמך ואין אפשרות לקבל אימות כזה. ההצעה של ד״ר פרלם ראויה

 להתקבל.
, להוסיף הוראה המפנה אל אמנת האג משנת 1961, 2 5  הצעה נוספת של ד״ר פרלס

. 2 6  נראית לי מיותרת, כי לעניין זה קיימות תקנות של שר־המשפטים

ת ו נ ו י ס  6. ח

 (א) מקורות מידע של עתונאים

 סעיף 38 אומר כי הכל חייבים, לפי דרישת ביתיהמשפט, להעיד בכל הידוע להם ולמסור
ן בראיות הד )  לבית־המשפט כל ראיה אתרת שברשותם, והכל בנתון להוראות פרק ג

. ם י ט פ ש מ ד ה ר ש מ ה ב ק י ק ח ה על ה נ ו מיום 7/11/82 אל הממו ב ת כ מ  24 ב
 25 שם. שם.

, בעמ׳ 1940. ת תשל״ז נ ש ת מס׳ 3274 מ ו רסמו בקובץ התקנ  26 שפו
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 חסויות). אין בפרק ג חסיון לעתונאים ולאנשי כלי־תקשורת אחרים, המגן על מקורות
 המידע שלהם. לסוגיה זו נדרשה הוועדה בראשותו של השופט בכור שדנה בנושא של
 פרסום שמות של חשודים ופרסום הליכי בדיקה וחקירה של חשדות, והיא הציעה את

. הנושא הזה מסובך וראוי לדיון יסודי נפרד. 1 7  אשר הציעה

 (ב) חסיון לעדות של עורן-ךץ

 הוא־הדין בחסיון לעדות של עורך־דין, שבו דן סעיף 43 להצעה. שמעתי שנושא זה יידון
 במשרד־המשפטים ולצורך זה תוקם ועדת מיוחדת ולא היה אפוא טעם שאכנס לסוגיה
 סבוכה זו. באחרונה נתגלה, בפרשת החיפוש במשרדם של עודכי־הדין מירון ומנדלוביץ,
, כי בעיות 1  שבה דן השופט צבי כהן בהחלטה מפורטת בבית־משפט השלום בירושלים8
 רבות טעונות פתרון חקיקתי בסוגיה זו. בין היתר יש צורך בקביעת סדרי־הדין לתביעת
 החסיון על־ידי עורך־דין. לענין זה אני מפנה את תשומת־הלב להוראות החלות בחקירה
 לפי פקודת מם הכנסה (נ״ח) המפורטות בסעיפים 235א — 235ד של אותה פקודה.
 הוראות אלה ראויות, לדעתי, לאימח גם בחקירות פליליות רגילות על־ידי המשטרה.

 (ג) חסיון מטעמי בטחוו וכר

ח של המדינה  סעיף 39 של הצעת ידץ כורך יחדיו חסיון מטעם בטחון המדינה או יחסי ח
 (בס״ק(א<(1) ו(2)) וחסיון מטעם ענין ציבורי חשיב >בס״ק(3)). בדברי ההסבר נאמר, כי
 סעיף זה וסעיף 40 ״משלבים את הקבוע היום בסעיפים 44 עד 46 לפקודת הראיות״. ולא
 היא: לפי סעיף 39(א), סיפא של ההצעה, יש להביא עתירה בענין כל אחד משלושת סוגי
 התסיון הללו לפני שופט של בית־המשפט העליון, בעור שלפי סעיפים 44 עד 46
ן ויחסי חוץ באים בפני שופט  לפקודת הראיות (נ״ח) רק עניני חסיון מטעמי בטחו
 בית־המשפט העליק, ואילו עניני חסיון לטובת הציבור מובאים לפני בית־המשפט הדן
 בדבר. אין סיבה מספקת לשנות את הדין הקיים לענין זה, פרט לתיקון ביחס לחסיון
ן או יחסי חוץ: יש להוסיף לסעיף 39 הוראה כי כאשר טענת חסיון נטענת  מטעמי בטחו
 בהליכים בפני בית־המשפט העליון, ידון בטענה הרכב בית־המשפט שלפניו הועלתה

 הטענה.

 (ד) ערעור בעניו חסיון

 סעיף 48 קובע זכות ערעור על החלטה של בית־משפט בטענת חסיון, לפי סעיף 132 ב
 לחוק סדר הדין הפלילי, תשכ״ה—1965 (עכשיו סעיף 147 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח
 משולב], תשמ״ב— 1982). מתן זכות ערעור כללית כזאת על החלטה של בית־משפט
 בדבר כל אחר מן החסיונות המנויים בפרק ג, עלולה לסבך את הדיונים בבית־המשפט
 ולעודד נםיונות אובסטרוקציה בטענות סרק על חסיון זה או אחר. לפיכך אני מציע

ום 16/2/82, בעמ׳ 13. ה מי ל ״ח ש  27 בדו
 28 ב״ש 227/83.
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 שבדרך־כלל תהיה החלטה בענין חסיון נתונה לערעור רק ביחד עם הערעור על
 פסק־הדין הסופי, ביוצא מן הכלל אחד בלבד: שאם נדחתה טענת חסיון מטעמים של
 טובת הציבור תהיה למי שטען לחסיון(בעל דין או רשות ציבורית שהתנגדו לגילוי
 הראיה) זכות ערעור על ההחלטה, לפי סעיף 147 האמור, כדי למנוע נזק שאינו ניתן

 לתיקון בעקבות החלטה מוטעית הדוחה טענת חסיון מסוג זה.

 (ה) סעיף 50 של הצעת ידין

 בסעיף 50 של ההצעה חלו שיבושים בציון מספרי הסעיפים: במקום ״סעיף 37״ בשורה
 הרביעית צ״ל ״סעיף 39״, ובשורה שלפני האחרונה יש למחוק את האזכור של סעיף 39.

 כפי הנראה, חל באותה שורה שיבוש גם באזכור הסעיפים 41, 42 ו־44.
 לגוף האמור בסעיף זה של ההצעה, אין להקנות סמכות לבתי־המשפט (פרט
 לבית־המשפט העליון) ולבתי־דין לדון בטענות חסיון מטעמי בטחון או יחסי־חוץ של
 המדינה. לעומת זאת, אין אני רואה טעם מדוע יועבר הדיון בטענת אחד החסיונות
 האחרים לבית־המשפט המחוזי, כאשר טענה זאת נטענת בבית־דין או בפני רשות אהדת,
 גוף או אדם המוסמכים על־פי דין לגבות ראיות. די לענין זה בסמכות הפיקוח של בג״צ

 על גופים אלה.

 (ו) סתירת מסמכים בכתב בהליכים אזרחיים

 בעוד שבכל הנושאים, שעליהם עמדתי עד כאן, הושגה תמימות־דעים בין חברי הצוות
 וביני, לא יכולנו להגיע לדעה מוסכמת בנושא נוסף: סתירת מסמכים בכתב על־ידי עדות
 בעל־פה בהליכים אזרחיים. לענין זה הצעת ידין קובעת בסעיף 56(3) חזקה ״שמסמך
 המכיל חוזה, התחייבות או פעולה משפטית אחרת משקף את כוונת עושהו ואת תנאי
 הפעולה אל נכון ובשלמות, ושלא חל בו שנוי לאחר עשיתו״. בדברי ההסבר על פיסקה
 זו נאמר כי היא ״...מיועדת לפתור, בדרך של קביעת חזקה, את הסוגיה הסבוכה
 שהתעוררה לאור החלק השני של סעיף 80 של הפרוצדורה האזרחית העותמנית״:
 ובסעיף 61(2) של ההצעה מוצע לבטל הסעיפים 80 עד 82 של הפרוצדורה האזרחית
 העותומנית. כזכור, סעיף 80, סיפא קובע, כי מסמך בכתב ניתן לסתירה רק בהודאת הצד
 (ולפי הפסיקה הודאה לענין זה היא רק הודאה בכתב או הודאה בבית־משפט: ע״א
 22/63, פ״ד יז 1416,1410) או במסמך אחר. סעיף 56(3) בהצעת ידין מבקש לשנות את
 הדין בקובעו שמסמך ניתן לסתירה על־ידי מי שטוען נגד תוקפו של המסמך, ומכיוון
 שלא נאמר כי לסתירת המסמך pm איזה אמצעי הוכחה מסוים, מסתבר שניתן לסתור

 מסמך גם בעדות בעל־פה.
 לשינוי זה אני מתנגד, כי לדעתי הוא חותר תחת היציבות במשא־ומתן בין הבריות.
 אדם שחתם על מסמך שבו סיכם פרטי משא־ומתן עם חברו חייב לדעת שחתימתו
 מחייבת אותה, כי ״מלה היא מלה״, ואין להרשות לו לערער על נכונות המסמך בעדויות
 בעל־פה, הבאות להוכיח שהכתוב אינו משקף מה שהוסכם. זה הכלל הקיים עד היום גם
 בחוק הצרפתי, בסעיף 1341 של ספר החוקים האזרחי(קוד נפוליאון), שממנו הועבר

 הכלל אל סעיף 80, סיפא, העותמני.
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 אשר ל״אותיות הקטנות״ של חוזים סטנדרטיים שאדם נאלץ לחתום עליהם, די בחוק
 החוזים האחידים, תשמ״ג—1982, כדי לשחרר את החותם מתנאים מקפחים בחוזה.

 כנגדי טוענים חברי הצוות שבקשת האמת חייבת להיות ערך עליון בדיני הראיות,
 ומניעת עדויות בעל־פה נגד מסמך עלולה למנוע את גילוי האמת. גם בלאו הכי יצרה
 הפסיקה הרבה יוצאים מן הכלל הקבוע בסעיף 80, סיפא, עד כדי כרסום בכלל עצמו.
 אכן, יוצאים מן הכלל ישנם ואיננו מציע להתעלם מהם. אבל לדעתי, אין בזה כדי
 להצדיק את ביטול הכלל עצמו, כי רב החשש שביטולו עלול ליצור אי־ודאות וחוסר
 הקפדה על ניסוח מדויק של הסכמים בכתב ולעודד נסיונות להפיכת דברים בלתי-
 מחייבים, שהוחלפו בין הצדדים תוך כדי הדיון על תנאי ההסכם, לחלק מן ההסכם עצמו.
 כן ירבה הפיתוי להטריד את בתי־המשפט בעובדות כוזבות על מה שהוסכם כביכול.

 בשנים 1970/1969 פניתי אל היועץ המשפטי דאז בערעור על הסעיפים 16 ב ו־16 ג
 של הצעת החוק לתיקון פקודת העדות(מס׳ 8), תשכ״ט — 1969 , שסעיף 56(3) של הצעת
 ידין חוזר עליהם למעשה. למכתבי אל היועץ המשפטי לממשלה מיום 11.10.70 צירפתי

 נוסח הצעה משלי, שעליו אני חוזר עתה, תוך שינויים קלים:

 מסמך המכיל חוזה, התחייבות או פעולה משפטית אחרת, אין לסתור או לשנות את
 תוכנו או להוסיף עליו אלא בראיה בכתב או בהודאת הצד היריב בבית־המשפט;

 אולם מותר להוכיח בראיה בעל־פה:
 (1) שעשייתו של המסמך היתה נגועה בפגם המונע את אכיפתו.

 (2) שהצדדים למסמך לא התכוונו לראות בו ביטוי בלעדי ושלם למה שהוסכם
 ביניהם. שוכנע בית־המשפט בכך, רשאי הוא לפסוק על־פי עדות בעליפה על

 הדברים הנוספים שעליהם הוסכם, אם אין הם נוגדים את הכתוב במסמך.
 (3) שאחרי עריכת המסמך הוסיפו הצדדים על הכתוב בו, שינוהו או ביטלוהו, או
 שחיוב לפי המסמך סולק. כן תורשה עדות בעל־פה להסברת מסמך שהכתוב בו

 אינו ברור.

 אני מציע שסעיף זה יוסף בתור סעיף 19א להצעת ידין ושםעיף 56(3) יימחק ממנה.

 (ז) הוראת מעבר

 יש צורך בהוראת מעבר המקיימת את תוקפן של תקנות שנעשו על־פי סמכות שבפקודת
 הראיות (נוסח חדש), כאילו נעשו על פי החוק החדש.

 ט. סיכום

 אסיים במה שפתחתי, בנימה סקפטית: מסופקני אם הצעותי אלה תשאנה פרי, כל עוד
 יתקיים הנוהג שדו״ח של ועדה או של יתיד אשר ישבו על המדוכה והתעמקו בסוגיה זו
 או אחרת והציעו את הצעותיהם לא יזכו ל״אשראי״ לפחות עד כדי כך, שהוויכוח על
 אותה סוגיה לא יתחדש מתחילתו, כאילו דבר לא נעשה. תקותי היא שאולי הפעם תושג
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 התקדמות ממשית, בזכותם של חברי הצוות שיוכלו לעזרר בהעברת הצעותי כץ
 השרטונים השונים שבהם היא עלולה להיתקל.

 תוספת

 רשימת התיקונים והתוספות להצעת ידין, תוך הפניה לפיסקאות של גוף התזכיר:

 (1) סעיף 1 יסומן, סעיף ו(א) ויוסף לו סעיףיקטן(ב), כך: ״חוק זה חל רק בדיון בבתי
 המשפט, כהגדרתם בסעיף 1 (א) לחוק יסוד: השפיטה, בנתון לחוק זה עצמו או בחיקוק

 אחר״ (פיסקה 4),

 (1א) במקום סעיף 2 יבוא: ״אץ בהוראה זו כדי לגרוע מסמכותו של בית המשפט
 לפסול על דעת עצמו ראיה שאינה כשרה, אם הוא סבור שקבלת הראיה תגרום לעוות

 דין״(פיסקה 8ב).

 (3) בסעיף 12 יש לשנות את ההערה שתיקרא ״עד חסר כושר הבחנה״(פיסקה 9).

 (4) סעיף 16, כולל ההערה, יימחק, ובמקומו יבוא:

ח לבית המשפט קבילה אם: ח  עדות 16 (א) עדות מפי השמועה מכלי ראשון על אמרה מ
י (1) נותן האמרה הוא עד המשפט, או פ  מ

ה (2) אם אי אפשר, במידת הסבירות, להביא את נותן האמרה כעד לבית ע ו מ ש  ה

 המשפט; אולם עדות כזאת לא תהיה קבילה, אם יוכח שהצד המביא את העדות
 השתמש בעצמו, או היה שותף לשימוש, באמצעי פסול, כדי להניא את נותן

 האמרה מלבוא לבית המשפט או כרי למנוע את הופעתו בבית המשפט.

 עדות מפי השמועה מכלי ראשון״ פרושו עדות על אמרה שהעד המעיד בבית
 המשפט שמע מפי אדם, או קיבל מידי אדם, שאמרתו נוגעת לנידן והיא מבוססת על

 מה שאותו אדם קלט בעצמו בחושיו ביחס לאותו נידן.

 (ב) עדות מפי השמועה על אמרה מחוץ לבית המשפט או על תוכנו של מסמך
 קבילה, אף אם אינה באה מכלי ראשון, אם —

 (1) היא נראית מהימנה מתוכה ו־
 (2) אי אפשר, במידת הסבירות, להביא עדות יותר ישירה על תוכנה ו־

 (3) הצדק דורש את קבלתה כראיה (פיסקה טא 11).

 (5) סעיף 24(א) ייקרא כך: ״הוגש מסמך מן האמורים בסעיפים 20 עד 22, יצווה בית
 המשפט, על פי דרישת צד יריב או מיזמתו, שמי שחתם על המסמך יתיצב בבית המשפט

 לחקירה״ (פיסקה 8א),
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 (6) הכותרת לתת־סימן ג בסימן ב תיקרא ״רישומים בתוקף תפקיד״, וסעיפים 26 — 29
 ייקראו כך:

 26. בתת־סימן זה ״רישום בתוקף תפקיד״ — רישום על־ידי מי שפעל על פי
י מי  חובה בתוקף תפקידו, של מידע שהיה לרושם עצמו או שסופק לו על ד
 שיודע, או שיש להניח שהוא יודע, את העובדות הכללות באותו מידע, בין
 שהמידע סופק לרושם על ידי אותו אדם במישרין או באמצעות אחר או אחרים,

 שגם הם פעלו על פי חובה כנ״ל.

 27. רישום בתוקף התפקיד ניתן להוכחה ברישום עצמו או בהעתק ממנו
 שנכונותו אומתה בידי מי שהרישום נמצא במשמרתו.

 28. בהליך משפטי שהמחזיק ברישום אינו בעל דין בו, אין לכפות על המחזיק
 ברישום או על מישהו מטעמו להתיצב כדי להעיד על דבר שניתן להוכיחו

 בהעתק, כאמור בסעיף 27 (פיסקה 6א111).

ה ק ת ע ה ל  צו לעיון ו

(ב) כלהלן:  (7) סעיף (3 יסומן סעיף 31(א) ויוסף אליו סעיף קטן

 (ב) בית המשפט רשאי לקבל מסמך חוץ גם ללא אימות כאמור לעיל בסעיף זה, אם
 שוכנע באמיתות המסמך ואי־אפשר להשיג אימות כזה״(פיסקה 9ה).

 מראה עינים

 (8) בסוף סעיף 34 יוספו מלים אלה: ״אם בית המשפט מבקר, לצורך בירור של
ק לאולם המשפטים, עליו לאפשר לבעלי הדין ולפרקליטהם ח מ  עובדות, במקום ש

 להיות נוכחים בעת הביקור ולהעיר את הערותיהם על נשוא הביקור״(פיסקה 9ד).

ט פ ש מ ת ה י ב p ל ח ת נאשם מ ר מ  א

 (9) במקום סעיף 36 יבוא:

 (א) אמרה של אדם מחוץ לבית המשפט לא תקובל כראיה נגדו במשפט פלילי אם
 הושגה כהוצאה —

 (1) מאלימות של ממש, מעינויים גופניים או מאיום באחד מאלה, מעינויים נפשיים
 או מהשפלה קשה של הנחקר.

 (2) מהבטחה, מפיתוי או מלחץ אחר, על מנת להביא את הנחקר לידי מתן אמרה
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 מפלילה; אולם לא יפסול כית המשפט אמרה כזאת, אם שוכנע מתוך האמרה או על
 פי ראיות אחרות, שהאמרה היא אמרת אמת.

 (ב) טען נאשם שאמרתו הושגה באחת הדרכים האמורות כםעיף־קטן(א), על
 התביעה להוכיח שהאמרה לא הושגה כאמור, או־אם טען הנאשם שאמרתו הושגה
 באחת הדרכים האמורות בסעיףיקטן(א)(2) — האמרה היא אמרת אמת(פיסקה

 6ג11).

ת הציבור ב ו ט נה או ל ת המדי ב ו ט ן ל ו  חסי

 (10) במקום סעיף 39 יבואו סעיפים 44 ו־45 של פקודת הראיות (נוסח חדש),
 תשל״א — 1971, כלשונן, בתור סעיפים 39 ו־39א. לסעיף החדש יוסף סעיף־קטן
 (ג) לאמור: ״כאשר טענת חסיון לפי סעיף זה נטענת לפני בית המשפט העליון, ידון

 בה הרכב בית המשפט שלפניו נטענת הטענה״(פיסקה 11199).

ת של עורך־דין ק לעדו י ס  ה

 (11) לסעיף 42, בענין חסיון לעדות של עורך דין, יוספו הוראות על דרכי הדיון
 בטענת חסיון כזה, במתכונת הסעיפים 235א עד 235ד של פקודת מס הכנסה(נוסח

 חדש)(פיסקה 199).

ן ו ת חסי ל א ש  ערעור ב

 (12) במקום סעיף 48 יבוא:

 48. דחה בית המשפט טענת חסיון שנטענה בהליכים כלשהם לפי סעיף 34(א),
 נתונה התלטת הדחיה לערעור, כאמור בסעיף 147 לחוק סדר הדין הפלילי(נוסח

.(1\̂  משולב), התשמ״ב— 1982״ (פיסקה 99

 (13) בסעיף 50, בשורה הרביעית, יבוא במקום ״סעיף 37״ — ״סעיף 39״, והמלים
 ״ובחםיון לפי סעיפים 41,39, 42 או 44 — לבית משפט מחוזי בלבד״ יימחקו(פיסקה

.^99 

 דין ראיה יחידה

 (14) סעיף 52 יימחק ובמקומו ייאמר:

 52. (א) בית המשפט לא ירשיע נאשם במשפט פלילי על סמך עדות אחת בלבד
 במקרים הבאים, אלא בתנאים המפורטים להלן:
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 (1) כאשר העדות היחידה היא של שותף לעבירה. אלא אם מצא בחומר הראיות
 דבר לחזוקה: ואולם אם היה השותף עד מדינה — טעונה עדותו סיוע: לענין זה
 ״עד מדינה״ שותף לאותה עבירה המעיד מטעם התביעה לאחר שניתנה או

 הובטחה לו טובת הנאה.
 (2) כאשר העדות היחידה היא של קטין שטרם מלאו לו 14 שנה אלא אם יש לה

 סיוע.
 (3) כאשר האישום הוא בעדות שקר, אלא אם יש סיוע לעדות היחידה.

 (ב) לא יורשע אדם על פי הודיתו מחוץ לבית המשפט כראיה יחידה, אלא אם נמצא
 בחומר הראיות דבר מה נוסף לחיזוק נכונותה של ההודיה.

 (ג) פוסק בית המשפט על פי עדות יחידה בנסיבות שלא מאלה המפורטים לעיל
 בסעיף זה, בהליכים פליליים או אזרחיים. יפרט בהחלטתו מה הניע אותו להסתפק

 בעדות היחידה.

 (ד) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מן האמור בסעיף 11 לחוק לתיקון דיני ראיות
 (הגנת ילדים)״(פיסקה 7).

ה ע ו מ ש י ה פ  דין ראיות מ

 (15) סעיף 53 יימחק ובמקומו יבוא:

 52. בית המשפט לא ירשיע אדם על סמך אמרה של אדם שלא העיד במהלך
 המשפט, אלא אם יש בתומר הראיות דבר לחיזוקה (פיסקה 7).

 (16) בסעיף 54 יימחקו המלים ״והוא הדין בדברים שאינם שנויים במחלוקת סבירה
 בין בעלי הדין״ (פיסקה 9ג).

 (17) בסעיף 56 יימחק םעיף־קטן(3) ובמקומו יבוא סעיף 19א:

 19. (א) מסמך המכיל חוזה, התחייבות או פעולה משפטית אחרת, אין לסתור או
 לשנות את תוכנו או להוסיף עליו אלא בראיה בכתב או בהודאת הצד היריב בבית

 המשפט; אולם מותר להוכיח כראיה בעל פה —
 (1) שעשיתו של המסמך היתה נגועה בפגם המונע את אכיפתו.

 (2) שהצדדים למסמך לא התכוונו לראות בו ביטוי בלעדי ושלם למה שהוסכם
 ביניהם. שוכנע בית המשפט בכך, רשאי הוא לפסוק על פי עדות בעל פה על

 הדברים הנוספים שעליהם הוסכם, אם אין הם נוגדים את הכתוב במסמך.
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 (3) שאחרי עריכת המסמך הוסיפו הצדדים על הכתוב בו, שינוהו או ביטלוהו אר
 שחיוב לפי המסמך סולק.

 בן תורשה עדות בעל פה להסברת מסמך שהכתוב בו אינו ברור (פיסקה 9ג).

 הנוהג באין הוראה חקוקה

 (18) במקום סעיף 58 יבוא:

 58. בענץ הנוגע לראיות שאין עליו הוראה בחוק זה או בחיקוק אחר ינהג בית
 המשפט לפי ההלכה הפסוקה שהייתה קיימת ערב חקיקתו של חוק זה ולפי ההלכה
 שתיפסק לאחר מכן, ובאין הלכה פסוקה ינהג בית המשפט בדרך הנראית לו טובה

 ביותר לעשיית משפט צדק (פיסקה 3).

 (19) סעיף 59 יסומן סעיף 59(א) ויוסף אליו סעיף 59(ב) כלהלן:

 (ב) תקנות שנעשו על פי סמכות שבפקודת הראיות (נוסח חדש) יעמדו בתוקפן,
 כאילו נעשו על פי סעיף זה (פיסקה 9ג, סיפא).
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