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בחוק לתיקון דיני העונשין )דרכי ענישה( ,תשי"ד) 11954להלן  .החוק העיקרי(,
.1
אחרי סעיף15א יבוא:
"הסדר כנשיאת
מאסר אזרחי

הוספת סעיף 15ב

15ב) .א( מי שהוטל עליו מאסר אזרחי ,ישאנו נוסף לכל תקופת מאסר
אחרת שעליו לשאת ,בין שהמאסר האחר הוא מאסר פלילי ובין שהוא
מאסר אזרחי.
)ב( מי שהוטלו עליו מאסר אזרחי ומאסר פלילי ,ישא את המאסר
האזרחי תחילה? ואם היה נושא מאסר פלילי בעת שהוטל עליו המאסר
האזרחי ,יופסק המאסר הפלילי לשם נשיאת המאסר האזרחי וישוב ויימשך
משתם המאסר האזרחי.
)ג( מי שהוטלו עליו יותר ממאסר אזרחי אחד בשל אותה עילה,
ישאם בזה אחר זה לפי סדר הטלתם י ,היו המאסרים בשל עילות שונות,
ישאם בזה אחר זה לפי סדר זה:
) (1מאסר לכפיית ציות לצו של בית משפט או לכפיית
התנהגות ראויה בבית משפט;

)ד(

)(2
)(3

מאסר לכפיית תשלום חוב של מזונות:
מאסר לכפיית תשלום חוב אזרחי אחר;

)(4
)(5

מאסר לכפיית מתן גט או מתן חליצה;
מאסר בשל כל עילה אחרת.

בסעיף זה 

1

*י

"מאסר פלילי"  מאסר שהוטל במשפט פלילי כעונש בשל עבירה,
לרבות מאסר בשל איתשלום קנס שהוטל כאמור:
"מאסר אזרחי"  מאסר שאינו מאסר פלילי;
"בית משפט"  לרבות בית דין וועדת חקירה.
)ה(

מאסר אזרחי אינו "מאסר" לענין סעיף". 17

בסעיף  23לחוק העיקרי ,בסופו יבוא "ולענין סעיף 17תובא במנין רק תקופת המאסר
.2
שעל הנידון לשאת בפועל".

* נתקבל בכנסתביום כ"ז בשבט תש"ל ) 3בפברואר  ;(1970הצעת החוק ודברי הסבר פורסמו בה"ח  /856תשכ"ט/
עמ' .389
 1ס''ח תשי"ד  ,עמ'  ;234תשכ"א ,עמ'  ,19עמ'  , 24עמ'  ; 115תשכ"ג ,עמ'  ;80תשכ"ה /עמי  181ו ;183תש"ל,
עמי16.

תיקון סעיף 23

החלפת סעיף 24

,3

במקום סעיף  24לחוק

"מאסר במקום
קנס נוסף על
מאסר אחר

העיקרי יבוא:

מי שהוטל עליו מאסר בשל איתשלום קבס ישא אותו בנוסף לכל
. 24
מאסר אחר ,לרבות מאסר בשל איתשלום קנס אחר ,בין שהמאסר האחר
הוטל באותו משפט ובין שהוטל במשפט אחר  זולת אם הורה בית
המשפט הוראה אחרת ".
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