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חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' ,)19
הוספת סעיפים
27א ו־27ב

.1

התשפ"א2020-*

התשכ"ב( 11962-להלן  -החוק העיקרי),

בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות,
אחרי סעיף  27יבוא:
"שלילת
27א( .א) הורה שהורשע בפסק דין חלוט בביצוע עבירה
אפוטרופסות
מהעבירות המנויות להלן ,תישלל אפוטרופסותו על ילדו
מהורה שהורשע
או הואשם בעבירה
הקטין:
פלילית חמורה

( )1עבירת רצח או ניסיון לרצח שביצע כלפי ההורה
האחר של הקטין או כלפי אחד מילדיו שלו;
( )2עבירת אינוס או מעשה סדום שביצע באחד
מילדיו.
(ב) הורה שהוגש נגדו כתב אישום בשל ביצוע עבירה
מהעבירות המנויות בסעיף קטן (א) ,תישלל אפוטרופסותו
על ילדו הקטין זמנית עד זיכויו או עד מתן פסק דין חלוט
המרשיעו בביצוע העבירה.
(ג)

( )1הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על נאשם שבית
המשפט מצא כי עשה את מעשה העבירה לפי סעיף
(15ב) לחוק טיפול בחולי נפש ,התשנ"א1991-( 2להלן -
חוק טיפול בחולי נפש).
( )2הוראות סעיף קטן (ב) יחולו גם על נאשם שבית
המשפט קבע כי יש ראיות לכאורה כי ביצע את המעשה
והוא אינו מסוגל לעמוד לדין לפי הוראות סעיף (15א)
לחוק טיפול בחולי נפש.

(ד) אין בהוראות סעיפים קטנים (א)( ,ב) ו–(ג) כדי לגרוע
מחובת מזונות של הורים לילדיהם או מחובות אחרות החלות
על הורה לפי כל דין.
(ה)

( )1בית המשפט רשאי ,לבקשת הורה שנשללה
אפוטרופסותו על ילדו לפי סעיף קטן (א)( ,ב) או (ג),
לקבוע כי הוראות אותם סעיפים קטנים לא יחולו לגביו,
כולן או חלקן ,ככלל או לעניין מסוים ,אם מצא כי
מתקיימות נסיבות חריגות ויוצאות דופן המצדיקות זאת
וכי הדבר הוא לטובת הקטין; בקשה כאמור יכול שתוגש
גם על ידי הקטין עצמו או היועץ המשפטי לממשלה או
בא כוחו.
( )2לא ייתן בית המשפט החלטה לפי פסקה ( )1אלא
לאחר שקיבל תסקיר בכתב מאת עובד סוציאלי לפי חוק
הסעד (סדרי דין בענייני קטינים ,חולי נפש ונעדרים),
התשט"ו1955-.3

*
1
2
3
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תיקון חוק זכויות
החולה  -מס' 11

.3

בחוק זכויות החולה ,התשנ"ו1996- ,8בתוספת השנייה ,אחרי " ",300יבוא "301א.",

תחילה ,תחולה
והוראות מעבר

.4

(א) תחילתו של חוק זה חודש מיום פרסומו (להלן  -יום התחילה) ,והוא יחול על מי
שהורשע או הואשם בעבירות המנויות בסעיף 27א(א) לחוק העיקרי ,כנוסחו בחוק זה
(להלן  -הדין החדש) ,מיום התחילה ואילך.
(ב)

( )1הורשע הורה בביצוע עבירה מהעבירות המנויות בסעיף 27א(א) לדין החדש
לפני יום התחילה ,והוגשה לבית המשפט בקשה לשלילת אפוטרופסותו על ידי
ילדו הקטין ,ההורה האחר של הקטין ,אפוטרופוס של קטין או היועץ המשפטי
לממשלה או בא כוחו ,יבחן אותה בית המשפט לפי הוראות סעיף 27א(ה)( )1לדין
החדש.
( )2על בקשה כאמור בפסקה ( )1לא יחולו הוראות סעיף 27א(ו) לדין החדש
והוראות חוק הסיוע המשפטי ,התשל"ב ,1972-כנוסחו בחוק זה.

(ג)

( )1הורה שהוגש נגדו כתב אישום בשל ביצוע עבירה מהעבירות המנויות
בסעיף 27א(א) לדין החדש לפני יום התחילה (להלן  -ההורה המואשם) ,תישלל
אפוטרופסותו על ילדו הקטין זמנית עד זיכויו או עד מתן פסק דין חלוט המרשיעו
בחלוף  14ימים מיום התחילה .
( )2בתוך  14ימים מיום התחילה תישלח להורה המואשם הודעה על שלילת
האפוטרופסות לפי הוראות חוק זה ועל זכותו להגיש בקשה לפי הוראות סעיף
27א(ה)( )1לדין החדש.
( )3הגיש ההורה המואשם בקשה לפי הוראות סעיף 27א(ה)( )1לדין החדש,
יחולו על ההליך הוראות סעיף 27א(ו) לדין החדש והוראות חוק הסיוע המשפטי,
התשל"ב ,1972-כנוסחו בחוק זה.
ב נימ י ן נ ת ני ה ו
ראש הממשלה

ר א וב ן ר יב ל י ן
נשיא המדינה

8

א ב י ני ס נק ו ר ן
שר המשפטים

י ר יב ל ו י ן
יושב ראש הכנסת

ס"ח התשנ"ו ,עמ'  ;327התשע"ו ,עמ' .832
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