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תיקון סעיף 31א

בכותרת השוליים ,המלים "בעבירות זנותי'  יימחקו ;

) (2אחרי "בקשר למעשה זנות של אשה" יבוא "לפי סעיפים  11או  12לחוק
לתיקון דיני העונשין )עבירות מרמה ,סחיטה ועושק( ,תשכ"ג ,21963או
לפי פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,תשל"ג ,81973למעט עבירה
הקשורה רק בשימוש עצמי בסמים";
) (3במקום "עדותה של אותה אשה בין במשפט ובין לפי סעיף 111א" יבוא
"בין במשפט ובין לפי סעיף 111א ,עדותה של אותה אשה ועדותו של עד
אחר שבית המשפט סבר שיש מקום לגבות עדותו לאלתר".
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תיקון סעיף 111א

בכותרת השוליים ,במקום "בעבירות זנות" יבוא "בעבירות מסויימות";
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 1ס"ח תשכ"ה ,עמ'  ;161תשכ"ט ,עמ'  ;194תשל"ג ,עמי  ;224תשל"ד ,עמ'  ;86תשל"ה ,עמ'  ,6עמ'  ,76עמי130,
עמ'  ;218תשל"ו ,עמ244.
 2ס"ח תשכ"ג ,עמ .130
 3דיני מדינת ישראל ,נוסח חדש  ,27עמ'256.

) (2בסעיף קטן )א( ,בסופו יבוא "וכן רשאי בית המשפט לגבות לאלתר
עדותו של עד אחר בעבירה כזאת ,בעבירה לפי סעיפים  11או  12לחוק
לתיקון דיני העונשין )עבירות מרמה ,סחיטה ועושק( ,תשכ"ג ,1963או לפי
פקודת הסמים המסוכנים ]נוסח חדש[ ,תשל"ג ,1973למעט עבירה הקשורה
רק בשימוש עצמי בסמים ,ובעבירה שנעברה לשם ביצועה או אגב ביצועה
של אחת מעבירות אלה";
) (3בסעיף קטן )ב( ,במקום "מי שעשוי להיות נאשם" יבוא "מי שעלול
להיות נאשם" ,ובסופו יבוא "לפני גביית העדות יסביר בית המשפט לנאשם
או למי שעלול להיות נאשם את זכותו למנות לעצמו סניגור ויתן לו הזדמנות
סבירה לעשות כן ; סעיף  13יחול על גביית עדות לפי סעיף זה ,אולם אם
הנאשם או מי שעלול להיות נאשם הוא מחוסר אמצעים ואין לו סניגור,
ימנה לו בית המשפט לבקשתו סניגור" ;
) (4בסעיף קטן
"בהזמנתה" יבוא
")1א( לא
שיהיה נוכח

)ג( ,בכל מקום ,במקום "העדה" יבוא "העד" ,ובמקום
"בהזמנתו" ,ואחרי פסקה ) (1יבוא :
ניתנה לנאשם הזדמנות סבירה למנות לעצמו סניגור כדי
בעת גביית העדות ויחקור את העד ;".
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