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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברות הכנסת מטעם ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת:

  הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה )תיקון מס' 3(
)אי־גילוי חוות דעת מומחה(, התשע"ד–2014 *

בחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה, התשס"ה–2004 1, בסעיף 4 –1.תיקון סעיף 4

בסעיף קטן )ב( –  )1(

בפסקה )1(, בסופה יבוא "התיר בית המשפט להביא עדות נוספת כאמור, יחולו  )א( 
עליה הוראות פסקה )4(, בשינויים המחויבים;";

אחרי פסקה )3( יבוא: )ב( 

חוות הדעת תימסר לבעלי הדין, ובית המשפט ישמע כל טענה באשר   )4("
העבירה,  נפגע  שבטובת  מטעמים  להחליט,  רשאי  המשפט  בית  בה;  לכתוב 
שלא למסור לעבריין המין את חוות הדעת או חלק ממנה; החליט בית המשפט 

כאמור – יחולו הוראות אלו:

העובדתי  מהמידע  תמצית  המין  לעבריין  יעביר  המשפט  בית  )א( 
הכלול בחוות הדעת, ככל שניתן לעשות כן בלי לפגוע בטובת נפגע 

העבירה;

בית המשפט ימסור לסניגור של עבריין המין את חוות הדעת, ואם  )ב( 
אינו מיוצג – ימנה לו סניגור לשם ייצוגו בהליך לפי סעיף קטן זה; הסניגור 
לא יעביר חוות דעת שנמסרה לו לעבריין המין או לכל אדם אחר, אולם 
הוא רשאי להעביר מידע שקיבל לפי סעיף קטן זה, לצורך ניהול ההליך 
המשפטי שבקשר אליו נמסר המידע, למומחה מטעמו, ולמטרה זו בלבד ";

אחרי סעיף קטן )ג( יבוא:  )2(

המגלה מידע מחוות דעת, או מעדות נוספת כאמור בסעיף קטן )ב()1(, שלא  ")ד( 
לצורך ההליך המשפטי שבקשר אליו הוא נמסר או בניגוד להחלטת בית המשפט 

לפי סעיף קטן )ב()4(, דינו – מאסר שנה " 

חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע 
במטרה  נחקק  החוק(,   – )להלן  התשס"ה–2004  העבירה, 
להיגרם  שעלול  נוסף  נזק  ולמנוע  עבירה  נפגע  על  להגן 
לפגוע  בלי  בו,  שפגע  מין  בעבריין  תדירה  מהיתקלות  לו 
במידה העולה על הנדרש בזכויותיו של העבריין  החוק 
מאפשר לבית המשפט להטיל על עבריין מין מגבלות על 
מקום  או  המגורים  מקום  בקרבת  עבודה  על  או  מגורים 
העבודה של הנפגע כדי למנוע נזק נפשי לנפגע העבירה  

בפועל, נעשה בחוק שימוש מועט  
למנות  רשאי  המשפט  בית  לחוק,  4)א(  סעיף  לפי 
מומחה מטעמו כדי שימסור חוות דעת על מצבו של נפגע 
להיגרם  שעלול  הנפשי  הנזק  של  הערכה  ובה  העבירה, 
הדעת  חוות  לסביבתו   המין  עבריין  של  מחזרתו  לנפגע 
על  להגן  כדי  הנפגע;  על  רב  אישי  מידע  לכלול  עשויה 
הנפגע מפני חשיפת פרטים אלו ולעודד הפעלה של החוק, 
מוצע לקבוע כי בית המשפט יהיה רשאי להחליט, מטעמים 
שבטובת הנפגע, שחוות הדעת לא תימסר לעבריין המין  
העובדתי  מהמידע  תמצית  לעבריין  תועבר  כזה  במקרה 
לפגוע  בלי  כן  לעשות  שניתן  ככל  הדעת,  בחוות  הכלול 

בטובת נפגע העבירה  
על  הגנה  לחוק  6)ד(  סעיף  להוראת  בדומה  כן,  כמו 

מוצע  התשס"ו–2006,  מין,  עבירות  ביצוע  מפני  הציבור 
לקבוע כי בית המשפט ימסור לסניגורו של עבריין המין 
חוות  את  יעביר  לא  שהסניגור  ובלבד  הדעת,  חוות  את 
הדעת שנמסרה לו לעבריין המין או לכל אדם אחר  מוצע 
חוות  את  להעביר  רשאי  הסניגור  כי  במפורש  להבהיר 
דרוש  הדבר  אם  מטעמו  למומחה  ממנה  מידע  או  הדעת 
לצורך ניהול ההליך המשפטי שבקשר אליו הם הוכנו  אם 
עבריין המין אינו מיוצג, בית המשפט ימנה לו סניגור לשם 

ייצוגו בהליך לפי סעיף 4 לחוק 
עוד מוצע לקבוע עבירה פלילית שבצדה עונש מאסר 
של שנה על כל אדם – עבריין המין, סניגורו או אדם אחר 
– המגלה מידע מחוות דעת שלא לצורך ההליך המשפטי 
שבקשר אליו הוא נמסר או בניגוד להחלטת בית המשפט 

לפי סעיף 4)ב( לחוק  
מומחה  דעת  חוות  לעניין  גם  יחול  המוצע  ההסדר 

מטעם בעל דין שניתנה לפי הוראות סעיף 4)ב()1( לחוק 
בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
הכנסת,  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  תדון  השלישית 
בין היתר, בשאלה מי הגורמים שהסניגור רשאי להעביר 
אליהם מידע שקיבל לצורך ניהול ההליך המשפטי כאמור 

בהסדר המוצע  

הצעת חוק מס' פ/1486/19 )מספר פנימי: 479893(; הועברה לוועדה ביום כ"ח בשבט התשע"ד )29 בינואר 2014(    *
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