
 רשומות

 הצעות חוק
 ב״א בתמוז התשס״ב 3153 1 ביולי 2002

 עמוד

 הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים)(תיקון מסי 3) (תיקון)(דחיית תחילה),
 התשס״ב-2002 758



 מתפרסמת בזה הצעת חוק מטעם הממשלה.׳

ן מם׳ 8) (תיקון) ו ק י ת ) ( ם י ד ל ות (הגנת י ן דיני הראי קו ת חוק לתי ע צ  ה

2 0 0 2 - ב ״ ס ש ת ית תחילה), ה  (דחי

, בסעיף 13(ב), א- 2001י ן מס׳ 8), התשס״ ת ילדים)(תיקו נ הג ת( ו ני הראי  דחיית תחילה 1. בחוק לתיקון די

ולי 2003)״. ז התשס״ג {1 בי א ״א׳ בתמו בו ולי 2002)״ י 0 במקום ״כ״א בתמוז התשס׳׳ב (1 בי '  בתוספת3

ולי 2002). ם כ״א בתמוז התשס״ב (ו בי ו  תחילה 2. תחילתו של תוק זה בי

ר ב ס י ה ר ב  ד

 (ד) עבירה לפי סעיפים 329( 1) 1*333 לחוק
 העונשין, שנעברה על ידי הורה, אחות או אח של הילד
 הנחקר, לרבות אחות או אח חורגים, או שנעברה כלפי
 מחד מהמנויים בסעיף זה או כלפי הילד, והכל *מ סרס
 מלאו לילד 12 שנים; לענין זה, ״הורה״ - כהגדרתו

 בסעיף 2א.

 (ה) עבירה לפי סעיפים 298, 0ם5 י־305 לחוק
 העונשין, אם טרם מלאו לילד 12 שנים והוא אינו החשוד

 בעבירה.״

 פסקאות (ג), (ד) ומה) לתוספת (להלן - הפסקאות
 החדשות) נוספו במסגרת סעיף 11(3) לתיקון מסי 8.
 הוספת העבירות שמנויות בפסקאות החדשות להסדר
 שבחוק היתה כרובה בהתארגנות ובתוספת תקציב
 למערך חוקרי הילדים שבמשרד העבודה והרווחה. לכן
 נקבעה להם בסעיף 13 לתיקון מס׳ 8 תחילה מאוחרת,
 ליום כ״א בתמה התשס״ב (1 ביולי 2002). עד כה טרם
 הועברו התקציבים הנדרשים לתגבור מערך חוקרי
 הילדים באופן שיאפשר הרתבת החקירות שנעשות בירי
 חוקרים אלו והתלתן על העבירות שבפסקאות החדשות.
 לכן מוצע לדחות את תחילת כניסת הפסקאות לתוקף
 בשנה אחת, וזאת כדי למנוע מצב שבו אין כיסוי תקציבי

 להסדר החדש.

 סעיף 13(ב) לחוק לתיקון דיני הראיות(הגנת ילדים)
 (תיקון מסי 8), התשס״א- 2001, קובע כי ״תחילתם של
 סעיפים (ג), (ד) ומה) לתוספת לחוק העיקרי, כנוסחם
 בסעיף ז 1(3< לחוק זה, ביום כ״א בחפוז התשס״ב ( 1 ביולי

 2002).־

 התוספת לחוק העיקרי, הוא החוק לתיקון דיני
 הראיות (הגנת ילדים), התשט״ו-955ו, קובעת את
 העבירות שעליהן יחול ההסדר שבחוק, דהיינו, העבירוה
 שבהן לא ייחקרו ילדים אלא בידי חוקרי ילדים, שיוכלו
 גם להעיד בבית המשפט במקוס הילדים. וזהו נוסחה של

 התוספת:

 ״תוספת

 (סעיף 2)

 (א)99עבירות לפי סעיפים ו עד 5A3 ,214 עד 551
 לחוק העונשין.

 (ב) עבירה של אחראי על קטין, כהגדרתו בסעיף
 568א לחוק העונשין, שנעברה בלפי הקטין שעליו הוא

 אחראי, לפי סעיפים 337, "308ב ו־369ג לחוק האמור.

 (ג) עבירה לפי סעיף 368ב או 308ג, שנעברה על
 ידי אדם, שאינו האחראי על הילד, אם טרם מלאו לילד
 2 ו שנים, והוא הנפגע בעבירה: לענין זה, ״אחראי על
 הילד״ - כהגדרת ״אחראי על קטין״ בסעיף 368א לחוק

 העונשין.

 סייח התשס״א, עמי 16ו.
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