
37 מספר
* תשי"ד1954 העדות, פקודת לתיקון חוק

7 חלק :הוספת זה חלק יווסף העדות1, לפקודת 24 סעיף אחר .1

מומחים עדות  7 "חלק

מומחה דעת
להוכיח מותר

בכתב

לקבל דין, לעיוות חשש רואה הוא אין אם רשאי' המשפט בית .25
שבאמנות שבמחקר' שבמדע, בשאלה מומחה של דעתו הוות בכתב, כראיה'
מצב על רופא של תעודה וכן דעת), חוות  (להלן מקצועית שבידיעה או

רופא). תעודת  (להלן אדם של בריאותו
דעת חוות די!
רופא ותעודת

עדות כדין
בשבועה

דינם המשפט, לבית כראיה שהוגשו רופא ותעודת דעת חוות (א) .26

הפלילי,.21936 החוק לפקודת 117 סעיף לצורך בשבועה עדות כדין
מחוץ שנעשו רופא ותעודת דעת חוות דין זה, סעיף לצורך (ב)

בישראל. שנעשו רופא ותעודת דעת חוות כדין לישראל
או המומחה הצהרת יכילו רופא תעודת וכל דעת חוות כל (ג)

לו. ידועות זה סעיף הוראות כי הרופא
ותקנות לחוקטפסים בתוספת הקבועה בצורה ייערכו רופא ותעודת דעת חוות (א) .27

האפשר. ככל לה דומה בצורה או זה

חוות של הגשתם דרך לקבוע בתקנות, רשאי, המשפטים שר (ב)
בטפסיהם. שינויים ולהביא רופא ותעודת דעת

חתימה המופיעהחזקת שהחתימה חזקה בישראל שנעשו רופא ותעודת דעת הוות .28

דבר. של היפוכו הוכח לא עוד כל נכונה, בהן
דעת חוות

רופא ותעודת
בחו"ל שנעשו

שנעשו רופא תעודת או דעת חוות כראיה משפט בית יקבל לא .29

דיפלומטי או קונסולרי נציג של אישור עליהם כשיש אלא לישראל מחוץ
 ישראל של

ראויה הרופא תעודת או הדעת הוות על שהחתימה (1)
; לאמון

תעודת או הדעת חוות נעשתה שבו המקום חוקי שלפי (2)
הכלולים שקר דברי על עונש לרופא או למומחה צפוי הרופא,

בהם.

בעלפה לצוותחקירה המשפט בית של מכוחו גורעות אינן 25 סעיף הוראות (א) ,30

לבקשתו ייעתר המשפט ובית המשפט, בבית ייחקרו רופא או מומחה כי
כך. על לצוות דין בעל של

מומחה לחקור דין בעל של שבקשתו המשפט לבית נתברר (ב)
הוא רשאי דעת, קלות מתוך או קנטור לשם באה המשפט בבית רופא או

החקירה. הוצאות את המבקש על להטיל
בח''ח נתפרסמו הסבר ודברי החוק הצעת ; (1931 בטאי 18) תשי"ד באייר ט"ו ביום בכנסת נתקבל *
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התוספת

(27 (סעיף

דעת חוות טופס

המשפט בבית

 ובין שבין בענין

מומחה של דעת הוות

המומחה שם

עבודתו ומקום מענו

דעתי  לחוות ידי על נתבקשתי מטה החתום אני
חוות נותן אני הנדון. בענין המשפט בבית שנתעוררה להלן המפורטת בשאלה המקצועית
הוראות שלענין היטב, לי ידוע כי בזאת מצהיר ואני המשפט בבית עדות במקום זו דעתי
חתומה כשהיא זו דעתי חוות דין המשפט, בבית בשבועה שקר עדות בדבר הפלילי החוק

המשפט. בבית בשבועה עדות כדין ידי על

השכלתי פרטי ואלה

המקצועי נסיוני פרטי ואלה

דעתי חוות וזאת

חתימה תאריך



רופא תעודת טופס

משפט בבית

 ובין שבין בענין

רופא תעודת

הרופא שם

עבודתו ומקום מענו

רשיונו מספר

ביום כי בזאת ומאשר מעיד מטה החתום אני

הבאים הממצאים את בו ומצאתי פלוני את  בדקתי במקום

בזאת מצהיר והריני המשפט, לבית כראיה הגשתה לשם ידי על ניתנת זו תעודה
המשפט, בבית בשבועה שקר עדות בדבר הפלילי החוק הוראות שלענין היטב, לי ידוע כי

המשפט. בבית שנתתי בשבועה עדות כדין ידי על חתומה כשהיא זו תעודה דין

.................. חתימה ......................... תאריך

שרת משה
הממשלה ראש

רוזן פנחס
המשפטים שר

י צב בן יצחק
המדינה נשיא


