חוק לתיקון פקודת הראיות )מס',(2תשל"ג* 1973
הוספת סעיפים
42א עד 42ה

 .1בפקודת
יבוא:

הראיות ]נוסח חדש[ ,תשל"א 1,1971בפרק ב /סימן ז' יסומן ח' ולפניו
"סימן

קבילות פסק דין

ז' :פסקדין

מרשיע במשפט פלילי

42א) .א( הממצאים והמסקנות של פסק דין חלוט במשפט פלילי ,המר
שיע את הנאשם ,יהיו קבילים במשפט אזרחי כראיה לכאורה לאמור בהם
אם המורשע או חליפו או מי שאחריותו נובעת מאחריות המורשע ,ובכלל
זה מי שחב בחובו הפסוק ,הוא בעל דין במשפט האזרחי.
)ב(

הוראות סעיף זה אינן חלות על 
) (1פסק דץ של בית דין צבאי לעבירות תנועה ופסק דין
של בית משפט עירוני שלא ניתן מאת שופט של בית משפט
שלום;
) (2ממצאים ומסקנות שבגזר הדין ,להבדיל מהכרעת הדין.

עיון בפרוטוקול
ובחומר אחר

42ב .הוגשה ראיה כאמור בסעיף 42א ,רשאי בית המשפט לעיץ גם
בכתב האישום ,בפרוטוקול ובכל חומר אחר שהוגש במשפט הפלילי ,אם
ראה צורך בכך לשם הבהרת האמור בראיה.

* נתקבל בכנסתביום
עמ' .265

כ"ג בתמוז תשל''ג ) 23ביולי  ;(1973הגעת החוק ודברי הסבר פורסמובה"ח  ,995תשל"ב*
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ראיותלסתירת
פסק דין

42ג .הוגשה ראיה כאמור בסעיף 42א ,לא יהיה המורשע או חליפו או
מי שחב בחובו הפסוק רשאי להביא ראיה לסתור ,או ראיה שכבר בשמעה
או הוגשה במשפט הפלילי ,אלא ברשות בית המשפט ,מטעמים שיירשמו
וכדי למנוע עיוות דין.

ומסקנות 42ד .בדיון בתביעה אזרחית לפי סעיף 35א לחוק בתי המשפט ,תשי"ז
ממצאים
בתביעהאזרחית  ,21957יראו את הממצאים והמסקנות שנקבעו במשפט הפלילי כאילו
נגררת
בקבעו במשפט אזרחי.
שמירתדינים

בחוק

.2

42ה .הוראות סימן זה באות להוסיף על כל דין בדבר קבילות פסק דין
כראיה".
בתי המשפט ,תשי"ז ,1957אחרי סעיף  35יבוא:

"סמכות אזרחית
נגררת לפלילית

תיקון חוק בתי
המשפט

35א) .א( הורשע אדם בבית משפט שלום או בבית משפט מחוזי והוגשה
נגדו  ונגדו בלבד  תביעה אזרחית בשל העובדות המהוות את העכירה
שבה הורשע ,מוסמך השופט או המותב שהרשיעו ,לאחר שפסקהדין
בפלילים הפך לחלוט ,לדון בתביעה האזרחית ,אם ביקש זאת מגיש
התביעה ,ולענין זה 
) (1מוסמך בית משפט מחוזי לדון גם אם שווי התביעה
בתחום סמכותו של בית משפט שלום:
) (2מוסמך בית משפט שלום לדון בתביעה אזרחית אם
שוויה אינו עולה על  20,000לירות.
)ב( שר המשפטים יקבע בתקנות את סדרי הדין בתביעה האזרחית,
לרבות הוראות בדבר המועד והדרך להגשת התביעה וההליכים בערעור".

בחוק בית הדין לעבודה ,תשכ"ט 1969י ,בסעיף  ,39בסופו יבוא:
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"ולענין סעיף 35א לאותו חוק יהיה בית הדין מוסמך לדון רק בתובענות
שבתחום סמכותו הענינית".

גולדה מאיר
ראש הממשלה
אפרים קציר
בשיא המדיבה

2ס"ח

תשי"ז ,עמ' . 148

 3ס"ח תשכ"ט ,עמ'70.

יעקב ש' שפירא
שר המשפטים

תיקון חוק בית
דין לעבודה

