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(עדות). הפלילית הפרוצידורה פקודת את לתקן הבאה פקודה
 לאמור: הפלשתינאית(א"י), המועצה של בעצתה לפלשתינה(א''י), העליון הנציב בידי יוחק חוק

נקראת ותהיה ,1944 (תיקון), (עדות) הפלילית הפרוצידורה פקודת תיקרא זו פקודה .1

העיקרית". "הפקודה להלן הקרויה (עדות), הפלילית הפרוצידורה פקודת עם כאחת
השם הקצר.
פרק ל"ד.

הסניפים2. הסעיפים 2, 3 ו4 של הפקודה העיקרית יופקעו והסעיפים הבאים יבואו במקומם:  הפקעת
הפקודה של ו4 3 ,2
והחלפתם העיקרית
חדשים. בסעיפים

"חקירת ערים על
משטרה פקיד ידי

וכוי.

אחר פקיד כל או ומעלה, אינספקטור מדרגת משטרה פקיד (1).2
 במיוחד או כלל בדרך  בכתב המורשים פקידים של אחר סוג או
ביצוע על חקירות לערוך הממשלה, של הראשי המזכיר עלידי
את הסברה, לפי המכיר, אדם כל בעלפה לחקור רשאי עבירות,
משטרה פקיד אותו חוקר שעליה עבירה, כל של ומסיבותיה עובדותיה
הודעה, כל בכתב לרשום הוא ורשאי כנ"ל, אחר מורשה פקיד אותו או

כך. הנחקר אדם שמוסרה
(2) אדם, הנחקר כך, יהיה חייב להשיב נכונה על כל השאלות,
אחר מורשה פקיד או משטרה, פקיד אותו החקירה בשעת לו שיציג
להעמידו כדי בהן יהיה עליהן שהתשובות משאלות חוץ כנ"ל,

פלילית. האשמה בסכנת
הודעת עד תירשם

בכתב.
האדם בפני תיקרא בכתב, כזאת הודעה כל משנרשמה (1)3
וכתוב, קרוא ידע לא ואם עליה, לחתום יתבקש והלה שנחקר,

סימנו. את בה לטבוע יתבקש
ירשום סימנו, את בה לטבוע או ההודעה על לחתום יסרב אם (2)
ההודעה בשולי הערה כנ"ל, המורשה הפקיד או המשטרה, פקיד
את בה לטבוע או עליה לחתום סירב ההודעה מוסר כי הכתובה

אותה. בירר אם סירובו, סיבת ומה סימנו
האחר המורשה הפקיד או המשטרה, פקיד יחתום לאחרמכן (3)
האדם נגד משפטי, משאומתן ובכל ו שבכתב ההודעה על כנ"ל,
שהוצגה שאלה כל על נכונה השיב שלא על ההודעה, את המוסר
יוכח אלאאם שמסר, להודעות הוכחה שבכתב ההודעה תשמש לו,

מהן. ואחת אחת כל או ההודעות את מסר לא כי
4.(1) אם יתברר במשך משאומתן משפטי פלילי בפני בית
בסתרו במשפט הנוגדת עובדה על בשבועה העיד שעד משפט,
מפיק) בה''א בשווא; (מ''ם שמסרה הודעה חשוב פרט באיזה
בהתאם לסעיף הקורם, יהיה ביתהמשפט מוסמך למסור, עם סיום
המשאוהמתן המשפטי, אותו עד למשפט דחוף בפני ביתהמשפט

המחוזי.

שקר. עדות



לעיל, כאמור סותרות הודעות אותן העד מסר כי משיוכח (2)
פקיר את לרמות כוונה משום בזה שהיה לביתהמשפט ומשיתברר
שבפניהם כנ"ל, האחר המורשה הפקיד את או המשטרה,
אותו יאשם העדות, את שגבה ביתהמשפט את או ההודעה, נמסרה
 בדין משיתחייב  צפוי ויהיה שקר, עדות על בעבירה אדם
הענשים לשני או פונט מאות חמש של לקנס או שנתיים למאסר

כאחד.
ההודעה הגשת תשמש שקר, בעדות הנאשם אדם נדון כשיהיה (3)
שנמסרה בהתאם לסעיף הקודם וזכרוןהדברים של ביתהמשפט

שנמסרו." שם עליהן שנאמר להודעות לכאורה הוכחה

.1944 באוקטובר, 27
שאו ו. ו. ג'.


