חוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( )תיקון מס'  ,(9התשס"ב*2002
 .1בחוק לתיקון דיני הראיות )הגנת ילדים( ,התשט"ו) 1 1955להלן  החוק העיקרי(,
בסעיף

1

תיקון סעיף

1



) (1בתחילתו ,אחרי "בחוק זה " יבוא:
""אח''  לרבות אח חורג;
"הורה''  לרבות בן זוגו של הורה ,מי שידוע בציבור כבן זוגו של הורה ,הורה
מאמץ או אפוטרופוס;",

) (2אחרי ההגדרה "ילד" יבוא:
""פגיעת איבה"  כהגדרתה בפסקאות

)(1

ו) (2בסעיף

ו

לחוק התגמולים

לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל;": 2 1970
)(3

בסופו יבוא:

""תאונת דרכים"  כהגדרתה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
התשל"ה" 3 1975
.2

בסעיף 2א לחוק העיקרי ,הסיפה החל במילים "בסעיף זה"  תימחק.

תיקון סעיף 2א

.3

בתוספת לחוק העיקרי 
) (1סעיפים )ג() ,ד( ו)ה(  בטלים;
) (2אחרי סעיף קטן )ה( יבוא:

תיקון התוספת

")ו( עבירה לפי סעיפים ) 329א() (1ו 333לחוק העונשין ,שלא בקשר לתאונת דרכים,
למעשה טרור או לפגיעת איבה ,אם בעת גביית העדות טרם מלאו לילד  12שנים,
ומתקיים אחד מאלה:
* נתקבל בכנסת ביום ר באב התשס"ב ) 15ביולי  ;(2002הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
 ,3153מיום כ"א בתמוז התשס"ב ) 1ביולי  ,(2002עמ' .758

 1ס"ח התשט"ו ,עמ'  ;96התשס"א ,עמ' .116
 2ס"ח התש"ל ,עמ' .126
 3ס"ח התשל"ה ,עמ' .234

לחוק

) (1החשוד בעשיית העבירה הוא הורה או אח של הילד והנפגע בעבירה הוא
אחד מהם או הילד;
) (2החשוד בעשיית העבירה הוא הורה או אח בגיר של הילד;
) (3החשוד בעשיית העבירה הוא בגיר שאינו הורה או אח של הילד והנפגע
בעבירה הוא הילד או הורהו או אחיו.
)ז( עבירה לפי סעיפים  300 ,298ו 305לחוק העונשין ,שלא בקשר לתאונת דרכים,
למעשה טרור או לפגיעת איבה ,אם בעת גביית העדות טרם מלאו לילד  12שנים
והוא

תחילה

החשוד

אינו

בעבירה".

)א( תחילתו של סעיף )ו( בתוספת לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף
.4
כ''ט בניסן התשס"ג ) 1במאי .(2003
)ב(

(2)3

לחוק זה ביום

תחילתו של סעיף )ז( בתוספת לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף  (2)3לחוק זה 
)ו( לגבי עבירה שנעברה בידי בן משפחה של הילד והנפגע ממניה הוא הילד
או בן משפחתו  ביום פרסומו של חוק זה,
לגבי עבירה שאינה נכללת בפסקה

)(2
)1

בינואר

)(1



ביום כ"ז בטבת התשס"ג

.(2003

בסעיף קטן זה" ,בן משפחה"  הורה ,סב ,צאצא ,אח ,גיס ,דוד.
תוקף

.5

חקירות ילדים בעבירות לפי סעיפים )ג() ,ד( ו)ה( בתוספת לחוק העיקרי כנוסחם ערב

תחילתו של חוק זה ,שנעשו החל ביום כ"א בתמוז התשס"ב ) 1ביולי  (2002ועד ליום פרסומו
של חוק זה ,לא ייפסלו בשל בך בלבד שנעשו בירי שוטר לפי הדין שחל ערב כניסתם לתוקף
של הסעיפים האמורים.
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