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 בסעיף קטן )א(, אחרי "בעבירות המנויות בסעיף" יבוא "קטן"; (1)

 

 יף קטן )א(";בסעיף קטן )ב( ברישה, במקום "סעיף זה" יבוא "סע (2)

 

 אחרי סעיף קטן )ב( יבוא: (4)

 

בעבירות המנויות בסעיף קטן זה, שנעברו בקטין,  (1) ")ג( 

בידי מי שמלאו לו חמש עשרה שנים, והוא אינו 

האחראי על הקטין כאמור בהגדרה "אחראי על קטין 

(, או בן משפחה 2או חסר ישע" שבסעיף קטן )א()

יחל מנין תקופת בהגדרתו באותו סעיף קטן, 

ההתיישנות ביום שמלאו לקטין שמונה עשרה שנים; 

לא  –ואולם אם חלפו עשר שנים מיום ביצוע העבירה 

יוגש כתב אישום אלא באישור היועץ המשפטי 

 לממשלה.

 ואלה העבירות: (2)

 ;435לפי סעיף  –אינוס  )א(

 

 )ב(;431לפי סעיף  –מעשה סדום  )ב(

 

 (.1)א(, )ב( או )ג433לפי סעיף  –מעשה מגונה  ()ג
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 .47(, עמ' 2003 בדצמבר 1, מיום י"ח בכסלו התשס"ה  )57 –הכנסת     
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הוגש כתב אישום, לפי סעיף קטן )ג(, בעקבות תלונה  )ד( 

שהוגשה למשטרה לאחר שחלפו עשר שנים ממועד ביצוע 

שנים, לפי המאוחר, לא  13העבירה או לאחר שמלאו לקטין 

יורשע אדם על סמך עדות יחידה של נפגע העבירה אלא אם 

ומר הראיות דבר לחיזוקה; כלל כתב האישום גם כן יש בח

עבירה שלא כאמור בסעיף קטן )ג(, תחול הוראת סעיף קטן 

 זה רק לענין העבירה כאמור באותו סעיף קטן.

 

  

הוראות סעיף קטן )ג( יחולו גם על עבירה שביום כניסתו  )ה( 

 20052-(, התשס"ה33לתוקף של חוק העונשין )תיקון מס' 

לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח  7טרם התיישנה לפי סעיף 

, לפי הדין שחל עליה ערב המועד 17323 –משולב[, התשמ"ב 

 האמור."

 

תיקון 

חוק 

סדר 

הדין 

 הפלילי

 [33]מס' 

, בתוספת 1732–בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב .2

)א(" יבוא "או 453 -(, בפסקה )ד( שבטור ב', אחרי "ו1) השלישית, בפרט

 )ג(".

 

 

 

 ציפי לבני                                                              אריאל שרון

 שרת המשפטים                                                                 ראש הממשלה                  

 

 

 

 

  ראובן ריבלין                              שה קצבמ  

 יושב ראש הכנסת                                         נשיא המדינה
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