חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס'  ,(42התשס"ד*2004
 .1בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,התשמ"ב) 1 1982להלן  החוק העיקרי(,
בסעיף

116
)(1

תיקון סעיף

116


בכותרת השוליים ,במקום "קבלת מסמכים ומוצגים" יבוא "הגדרות";

) (2מעל שורת ההגדרה "גביית עדות" יבוא "בסימן זה  " ,והמילים "בסימן זה ",
יימחקו;

) (3בהגדרה "גביית עדות" ,בסופה ,במקום "אחרים ".יבוא "אחרים;";
)(4

אחרי

ההגדרה "גביית עדות" יבוא:

'"'עדות מוקדמת"  עדות כאמור בסעיף  117או בסעיף 117א;
"תיעוד חזותי''  כהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי )חקירת חשודים( ,התשס''ב
".22002

.2

בסעיף 117א לחוק העיקרי 
) (1בכותרת השוליים ,במקום "עדות מוקדמת של ילד" יבוא "גביה מוקרמת של
עדות של ילד",

* התקבל בכנסת ביום ט"ז באב התשס"ד ) 3באוגוסט  ;(2004הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
הכנסת   ,42מיום י"ב באייר התשס"ד ) 3במאי  ,(2004עמ' .86
 1ס"ח התשמ"ב ,עמ'  ;43התשס"ד ,עמ' .329
 2ס"ח התשס"ב ,עמ' .468

תיקון סעיף 117א

)(2

תיקון סעיף

118

הוספת סעיף 120א

בסעיף קטן )א( ,במקום "חוקר נוער" יבוא "חוקר ילדים".

 .3בסעיף  118לחוק העיקרי ,במקום "עדות כאמור בסעיף  117או בסעיף 117א" יבוא
"עדות מוקדמת" ובסיפה ,במקום "נאשם ".יבוא "נאשם; החליט בית המשפט באמור תתועד
העדות בתיעוד חזותי והוראות סעיף 120א)ב( ו)ג( יחולו לענין זה".

 .4אחרי סעיף  120לחוק העיקרי יבוא:
"תיעוד חזותי של 120א) .א( ) (1עדות מוקדמת תתועד בתיעוד חזותי.
עדות מוקדמת

ו

) (2נקבע המותב שידון במשפט שבו תוגש העדות כראיה
והערות המוקדמת נגבית בפני כל שופטי המותב ,רשאי בית

המשפט להורות כי הערות המוקדמת לא תתועד בתיעוד
חזותי; שינוי במותב לאחר גביית העדות לא יהיה בו כדי
לפסול את הערות.
)(3

בסעיף זה" ,מותב"  לרבות דן יחיד.

)ב( על אף האמור בסעיף קטן )א( בית משפט הגובה עדות מוקדמת
רשאי להורות כי הערות תיגבה ,כולה או חלקה ,בלא תיעוד חזותי ,אם
השתכנע כי ננקטו אמצעים סבירים לקיים את התיעוד ,אך ביצוע התיעוד
החזותי יעכב את גביית העדות והעיכוב עלול לסבל את גבייתה; החליט
בית המשפט כאמור ,לא יהיה בהעדר תיעוד חזותי כדי לפסול את העדות
המוקדמת.
)ג( בית משפט רשאי לקבל כראיה עדות מוקרמת שאין לה תיעוד
חזותי אם השתכנע ,מטעמים מיוחדים שיירשמו ,כי יש לכך הצדקה
בנסיבות הענין".
תיקון סעיף

121

.5

בסעיף

121

לחוק העיקרי



) (1בסעיף קטן )א( ,ברישה ,במקום "עדות שנגבתה לפי סעיף
יבוא "עדות מוקדמת";
)(2

117

או לפי סעיף117א"

בסעיף קטן )ב( ,במקום "חוקר נוער" יבוא "חוקר ילדים" ובמקום "חוקר הנוער"

יבוא "חוקר הילדים".
תחולה

.6

הוראות חוק זה לא יחולו על עדות מוקדמת שגבייתה החלה לפני תחילתו.

תחילה

.7

תחילתו של חוק זה ביום כ"א בטבת התשס"ה
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