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 מתפרסמות בזה הצעות חוק מטעם הממשלה:

 חוק לתיקון פקודת העדות (עדות ילדים); תשי״ד—1954

 1, בחוק זה —
 ״ילד״ — מי שלא מלאו לו 13 שנה ן

 ״עבירה נגד המוסר״ — אתת העבירות המפורטות בתוספת.

 2. (א) לא יעיד ילד על מעשה עבירה נגד המוסר, ולא תתקבל כראיה הודעתו על
 מעשה כזה, אלא ברשות חוקר נוער..

 (ב) הרשה חוקר נוער עדותו של ילד, לא יהיו נוכחים בשעת גביית העדות אלא
 התובע, הנאשם, עורך דינו ומי שבית המשפט הרשהו להיות נוכח.

 3 שר המשפטים ימנה חוקרי נוער לצורך חוק זה.

 4, פרט לחקירה בעדות שהוקר הנוער הרשה אותה לפי סעיף 2, לא ייחקר ילד במעשה
 עבירה נגד המוסר אלא על ידי חוקר נוער) אולם הוראה זו לא תחול —

 (1) על שאלות הנשאלות בשעת מעשה העבירה או תיכף לאחריה, או -מש־
 התעורר חשש סביר שנעברה עבירה כזאת;

 (2) על שאלות ששאל האב׳ האמ, האפוטרופוס, האדם שהילד נמצא בפיקוחו
 או רופא.

 5, לא יהיה אדם נוכח בחקירת ילד על ידי חוקר בוער, אלא ברשות חוקר הבוער,

 6, (א) לא יפרסם אדם בכתב או בעל פה דבר שיש בו כדי לגלות את זהותו של ילד
 שבחקר בעבירה נגד המוסר על ידי חוקר נוער או שתעיד לפני בית המשפט• בעבירה מאת,

 אלא ברשות בית המשפט.
 (ב) העובר על הוראות סעיף זה, דינו — מאסר ששה חדשים או קנס 250 לירות

 או שני הענשים כאחד.

 ך, נתגלה הצורך׳ תוך כדי חקירה משטרתית בעבירה נגד המוסר, לעשות פעולה
 המצריכה נוכחותו של ילד או השתתפותו בה, לא תיעשה הפעולה אלא בהתאם להוראותיו

 של חוקר נוער.

 8. בערכה חקירה בעבירה נגד המוסר על ידי חוקר נוער לפי הוראות המשטרה, יגלה
 חוקר הבוער לפניה את פרטי חקירתו ויביא לפניה את מסקנותיו.

 9. עדות בעבירה נגד המוסר שבגבתה וברשמה על ידי חוקר נועד, וכן זכרון דברים
 או דין וחשבון בדבר חקירה בעבירה כזאת שנרשמו על ידי חוקר נוער אחרי החקירה —

 כשרים להתקבל כראיה בבית המשפט.

 10. - הוגשה לבית המשפט ראיה כאמור בסעיף 9, רשאים הבאשם או התובע לדרוש, וכן
 רשאי השופט להורות, שחוקר הנוער יחקור את הילד חקירה נוספת וישאלו־ שאלה פלונית!,
 אולם רשאי חוקר הנוער לסרב לשאול את השאלות הנדרשות, כולן או מקצתן,אם הוא סבור
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 11. (א) לא יורשע אדם על סמך ראיה לפי סעיף 9 אלא אם יש לד! עדות מסייעת. עדות מסייעת
 (ב) עדותמ של הורה הילד או של אפוטרופסי, או של האדם שהילד היה בפיקוחו, ...

't!£':־yכי הילד סיפר להם על מעשה העבירה נגד המוסר, וכן תוכן הסיפור, יכולים לשמש עדות .'. ״ • .־ 
 מסייעת.

יי״״ייי׳ ״ צ י  12. (א) שר המשפטים ממונה על ביצוע החוק והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע כ
 לביצועו.

 (ב) שר המשפטים רשאי לשנות בתקנות את הוראות התוספת.

 . "••.״;,-; .... (סעיף 1) 2••-׳••' :־'&ל•

 עבירה על הסעיפים; 154,153,152, 155, 158,157,156, 161,160,159, 162, 163,.
 165.־166, 167, 170,168, 171׳ 173, 174 לפקודת החוקהפלילי, 11936.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 רופאים.ופסיכולוגים הגיעו לכלל דעה, שעדותם של ילדים בעבירות מיניות וחקירתם
-.המשפטית בדרכים המקובלות׳ ובמיוחד בחקירת שתי וערב׳ עלולות לגרום נזק נפשי רב
 .-1יל1־ולהשפיע השפעה שלילית על התפתחותו. .כדי להבטיח שעברייני מין. לא יצאו:זכאים
 •:בדיו מחוסר הוכהות׳ יש־ לקבוע *דני" ח£ירה-*>ץחדח* לילדיןמ ׳בעבירות הנדונות.1ה^את
 תוצאות החקירה לפני בית המשפט בצדדת ראיות בלתי ישירות. מוצע.ששר המשפטים
 :ימנה. חוקרי נועד מיוחדים, שהחקירה, הן המשטרתית והן המשפטית, תיעשה רק על ידיהם

 או באמצעותם, אם לא החליטו שהילד מסוגל לעמוד בחקירה משפטית רגילה מבלי שייגרם
 ־לו נזק נפשי. עדות הילד שנגבתה בדרך זו תהיה כשרה להתקבל כראיה בבית המשפט 1
 אך לא יורשע אדם על סמך ראיה שכזאת אלא אם יש לד, עדות מסייעת..העובדה שהילד
 ;.סיפר על מעשה העבירה להורו, לאפוטרופסו או לאדם שהוא נמצא בפיקוחו, ודברי הםיפוב>

 :"־>שליםלשמש עדות.מםייעת.

 מוצע שהעבירות מהסוג הנדון׳ המוגדרות בעבירות בגד המוסר, ייקבעו בתוספת
 לחוק, וכי שד המשפטים יהיה מוסמך לשבות בתקבות את התוספת.

 1 ע״ ר 1936, תום׳ 1 כים׳ 652, עמי 203.
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 חוק לתיקון פקודת מכירת משקאות משכרים, תשי״ד—1954

 1. במקום סעיף קטן(2) לסעיף 12 לפקודת מכירת משקאות משברים, 1935 ג, יבוא
 : י סעיף קטן זה!

 ״(2) מועצת העירית או המועצה המקומית או הממונה על המחוז, הכל "לפי
 הענין, יציגו את ההודעה האמורה לעיון במשרדיהם לא פחות מעשרים ושמונה

 ימים לפני שמועצת הרשיונות תדון בבקשה.״

 «min מעבי 2. חוק זה יחול על כל בקשה למתן רשיון לפי סעיף 12 לפקודת מכירת משקאות משכ
 רים, 1935, שהוגשה ביום תחילתו של חוק זה או לאחר מכן.

ר ב ס י ה ר ב  ד

 פקודת מכירת משקאות משכרים, 1935, קובעת כי מכירת משקאות טעונה רשיון
 והוא יינתן על ידי מועצת רשיונות המורכבת מנציגי הממשלה ומנציגי הרשויות המקומיות
 הנוגעות בענין, ובמקום שאין רשות מקומית כאמור — מנציגי ציבור שיתמנו על ידי הממו
 נה על המחוז. כן נקבע בפקודה, כי מבקש הרשיון יודיע על כך לרשות המקומית הנוגעת
 בענין׳ ובאין רשות מקומית כזאת — לממונה על המחוז. הרשות המקומית או הממונה על
 המחוז יציגו את ההודעה במשרדיהם לפחות 28 ימים, ותוך תקופה זאת תפורסם ההודעה
 לפחות פעמיים בעתון הנפוץ בסביבת המקום שעליו מתבקש הרשיון(סעיף 12 (2) לפקודה).
 מתברר, כי חובת הפרסום בעתון כאמור מכבידה על מבקש הרשיון מבלי שתשיג
 את המטרה המבוקשת, דהיינו — תשומת לב הציבור, כי אין שמים לב בדרך כלל להודעות
 אלה בעתונות. החוק המוצע בא, איפוא, לבטל את הצורך בפרסום הבקשה בעתוגות ן יתר

 ההוראות של הפקודה בדבר התנאים המוקדמים למתן רשיון יעמדו בעינן.

 1 ע״ר 1935, חום׳ 1 מם׳ 496, עשי 83.
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