
התשס"ב2002* ,(36 מס' (תיקון הפלילי הדין סדר חוק

59א סעיף 1. בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ''ב1 1982 (להלן  החוק העיקרי), אחריהוספת
יבוא: 59 סעיף

שלא החלטה
בעבירות לחקור
אלימות או מין

זוג בן כלפי

 זה בסעיף (א) 59א.

זוגית; יחסים מערכת שקיים או שמקיים מי  זוג" "בן

המקומית שברשות במשפחה אלימות ולמניעת לטיפול המרכז  "המרכז''
 כאמור מרכז המקומית ברשות היה לא ואם התלונה, הוגשה שבה

האמורה; המקומית שברשות חברתיים לשירותים המחלקה
המתלונן, הזוג בן  "המתלונן''

336 ,334 ,192 סעיפים לפי עוון מסוג עבירה  אלימות'' או מין ''עבירת
377 ,376 ו(ה), 348(ג) 347(א1), 346(ב), ,337 מחמירות, בנסיבות שלא
התשל"ז העונשין, לחוק ו381(א), 380 ,379 מחמירות, בנסיבות שלא

.2 1977

שביצע אלימות או מין עבירת לחקור שלא המתלונן בקשת (ב)
59 סעיף לפי להחלטה יחידה סיבה כשלעצמה, תהווה, לא זוגו בן כלפיו

לציבור. ענין בדבר שאין

. נתקבל בכנסת ביום א' בתמוז התשס"ב (11 ביוני 2002); הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בהצעות חוק
.454 עמ ,(2002 במאי 7) התשסב באייר כה מיום 07ו3,

1 ס"ח התשמ"ב, עמ' 43; התשס"ב, עמ' 15.
.226 עמי התשל"ז, ס"ח י



שביצע אלימות או מין עבירת לחקור שלא המתלונן ביקש (ג)

לחקור, שלא להחלטה הסיבות מבין סיבה מהווה והבקשה זוגו, בן כלפיו
האלה: ההוראות ,59 בסעיף האמור אף על יחולו,

המכהן משטרה קצין באישור תהיה לחקור שלא ההחלטה (1)

חקירות אגף קצין  זה (בסעיף מרחבי חקירות אגף כקצין
מרחבי);

או לחקור שלא החלטה 59 בסעיף כאמור קצין יקבל בטרם (2)

כל רשאי ההחלטה את מרחבי חקירות אגף קצין יאשר בטרם
בהסכמתו שניהם, או זוגו בן המתלונן, את להפנות מהם אחד

למרכז; הענין, לפי מהם, אחר כל של

יעביר למרכז, שניהם פנו או זוגו, בן או המתלונן פנה (3)

הדיווח למרכז; אותם שהפנה המשטרה לקצין דיווח המרכז
יתייחס למסוכנות בן זוגו של המתלונן כלפי המתלונן, ויתבסס

המרכז; שבידי המידע על

קצין יחליט למרכז, זוגו בן והן המתלונן הן פנו לא (4)

בלא גם בחקירה פתיחה בענין (2) בפסקה כאמור המשטרה
;(3) בפסקה באמור דיווח

למרכז שניהם או זוגו בן או מתלונן שהפנה המשטרה קצין (5)
אחד כל של ההפניה על למרכז יודיע ,(2) בפסקה כאמור
פנה אם מעקב לצורך למרכז, יימסרו האישיים שפרטיו שהסכים
כאמור לריווח להמתין ואם למרכז, שניהם פנו או מהם אחד

ההחלטה; מתן לפני (3) בפסקה

משטרה קצין מסמכויות לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין (6)

".59 סעיף לפי להחליט מרחבי, חקירות אגף קצין או

יבוא: העיקרי לחוק 62 סעיף אחרי 62א2. סעיף הוספת

תיק "סגירת
או מין בעבירת
בלפי אלימות

זוג בן

 זה בסעיף (א) 62א.

59א(א); בסעיף כהגדרתם  "המתלונן" "המרכז", זוג'', "בן
פשע מסוג עבירה וכן 59א(א) בסעיף כהגדרתה  אלימות" או מין "עבירת
336 ,335 ,333 ,332 ,330 ,329 ,327 ,307 ,305 203א, ,203 סעיפים לפי
368ב, ו(ד), (ב) 348(א), ו(ג), 347(א) 346(א), ,345 מחמירות, בנסיבות
ו38(א), מחמירות, בנסיבות 377 ,375 ,374 ,373 ,372 ו37, ,370 ,369 368ג,
לחוק ,428 ,427 ,404 ,402 ל380, בצירוף 382(ג) ל379, בצירוף 382(ב)

התשל''ז1977. העונשין,

או מין בעבירת זוגו בן את לדין להעמיד שלא המתלונן בקשת (ב)
לפי להחלטה יחידה סיבה כשלעצמה, תהווה, לא כלפיו, שביצע אלימות

לציבור. ענין במשפט שאין 62(א) סעיף



שביצע אלימות או מין בעבירת זוגו בן את לדין להעמיד שלא המתלונן ביקש (ג)
יחליט בטרם תובע, רשאי לדין, להעמיד שלא הסיבות מבין סיבה מהווה והבקשה כלפיו
למרכז, מהם אחד כל בהסכמת שניהם, או זוגו בן המתלונן, את להפנות 62(א), בסעיף כאמור

ויחולו, לענין קבלת ההחלטה, הוראות סעיף 59א(ג)(3) עד (5), בשינויים המחויבים.

62(א)." סעיף לפי להחליט תובע מסמכויות לגרוע כרי זה סעיף בהוראות אין (ד)

שרון אריאל
הממשלה ראש

קצב משה
המדינה נשיא

בורג אברהם

הכנסת ראש יושב

שטרית מאיר

המשפטים שר


