
התשנ"א1991* ,(9 (מס' הראיות פקודת לתיקון חוק
5 סעיף יבוא:החלפת 5 סעיף במקום הפקודה),  (להלן התשל''א11971 חדש], [נוסח הראיות בפקודת .1

מותרת מאלה:"עדות אחד כשל פלילי במשפט יחולו לא ו4 3 שבסעיפים הסייגים .5

מאלה; באחד איום או אלימות או גוף חבלת (1)

התשל"ז21977 העונשין, לחוק 362 או 337 סעיפים לפי עבירה (2)

העונשין, לחוק י' בפרק ו' או ה' סימנים לפי או העונשין), חוק  (להלן
הורהו; נגד ילד או ילדו נגד הורה זוגו, בן נגד זוג בן שעבר

העונשין, לחוק ו249א 249 ,246 עד 244 סעיפים לפי עבירה (3)
זה; בסעיף המפורטות העבירות לאחת בקשר שנעברה

". זה בסעיף המפורטות העכירות אחת לעבור נסיון (4)

55 סעיף יבוא:החלפת לפקודה 55 סעיף במקום . 2

שאינו קטין 'עדות
פלילית בראחריות

פלילית בראחריות שאינו קטין, של עדותו השומע המשפט בית (א) .55

את האמת, את להעיד שעליו לקטין, המובנת בלשון תחילה יזהירו גילו, בשל
בלבד. האמת ואת האמת כל

בראחריות שאינו קטין של יחידה עדות סמך על אדם יורשע לא (ב)
". לחיזוקה דבר הראיות בחומר יש כן אם אלא גילו, בשל פלילית

חוק תיקון
המשפט בתי

 3 התשמ"ד1984 משולב], [נוסח המשפט בתי בחוק . 3

,347 ,345" יבוא "(4) עד "345(א)(2) במקום א', בחלק הראשונה, בתוספת (1)
"413יא"; יבוא "408" ואחרי "351 ,348

ו(ד)". (ב) "348(א), יבוא "348(ב)" במקום השניה, בתוספת (2)

לתיקון חוק תיקון
ראיות דיני

ילדים) (הגנת

 4 התשט"ו1955 ילדים), (הגנת ראיות דיני לתיקון בחוק . 4

יבוא: (א) קטן סעיף במקום ,2 בסעיף (1)

בנוכחותו אי כגופו שנעשה המוסר נגד עבירה מעשה על ילד מעידים אין "(א)
מעשה על ילד של הודעתו כראיה מקבלים ואין בעשייתו חשוד שהוא או

;". נוער חוקר ברשות אלא כאמור,

יבוא: התוספת במקום (2)

"תוספת

0 (סעיף

העונשין, לחוק 351 עד 345 ,214 עד 199 סעיפים לפי עבירות (א)
. התשל"ז1977

ט' מיום 2001 חוק בהמות פורסמו הסבר ודברי החוק ה1עת בדצמבר1990)1 31) התשנ"א בטבת י"ד ביום בכנסת נתקבל *
.223 עמ' ,(1990 ביולי 2) התש"ן בתמוז

;206 עמ' התשל''ח, 1203 עמ' התשל''ו, 1236 ועמ' 191 עמ' התשל''ג, ס"ח ;421 עמ' ,18 חדש נוסח ישראל, מדינת דיני 1
11. עמ' התשי"ן, ;197 עמ' התשמ"ב, :305 עמ' התשמ"א, ; 14 עמ' התש"ם,

.196 עמ' התש'ץ, :226 עמ' התשל"ז, ס"ח 2
12. עמ' התש"ן, : 195 עמ' התשמ''ד, סייח 3
12. עמ' התש"ן, עמ'96: התשט''ו, ס"ח 4



לחוק ו368ג 368ב ,337 סעיפים לפי ילדו כלפי הורה של עבירה (ב)

". התשל"ז1977 העונשין,

הרצוג חיים

המדינה נשיא

שמיר יצחק
הממשלה ראש
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הכנסת ראש יושב
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