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

הצעת חוק בתי המשפט )תיקון מס' 71( )פומביות הדיון בעבירות אלימות במשפחה(, 
התשע"ב–2012 *

בחוק בתי המשפט ]נוסח משולב[, התשמ"ד–1984 1, בסעיף 68)ב(, אחרי פסקה )12( יבוא:1 תיקון סעיף 68

משפחה  בן  כלפי  אלימות  בעבירת  נאשם  או  מתלונן  של  עניינו  על  הגנה  לשם   )13("
כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א–1991 "

משולב[,  ]נוסח  המשפט  בתי  לחוק  68)א(  סעיף 
התשמ"ד–1984 )להלן – החוק(, קובע כי בית המשפט ידון 
בפומבי  למרות האמור, נמנות בסעיף 68)ב( לחוק נסיבות 
שבהן רשאי בית המשפט, אם ראה צורך בכך, לדון בעניין 
מסוים בדלתיים סגורות  לעומת זאת, סעיף 68)ה()1( לחוק 
קובע שבענייני משפחה יתקיים הדיון בדלתיים סגורות, 
אלא אם כן יורה בית המשפט כי הדיון יהיה פומבי  בענייני 
משפחה נכללים נושאים כגון אפוטרופסות ואימוץ, וכן צו 

הגנה לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א–1991 

מוצע להוסיף לרשימת הנסיבות שבסעיף 68)ב( הגנה 

כלפי  אלימות  בעבירת  נאשם  או  מתלונן  של  עניינו  על 
אלימות  למניעת  בחוק  הרחבה  כהגדרתו  משפחה,  בן 
דיון  לקיים  יהיה  ניתן  כך,  התשנ"א–1991   במשפחה, 
בעניינים אישיים שלא בפומבי, אם בית המשפט ראה צורך 

בכך, ולמנוע פגיעה בתא המשפחתי מעבר לנדרש  

בעת הכנת הצעת החוק לקריאה השנייה ולקריאה 
הכנסת  של  ומשפט  חוק  החוקה  ועדת  תדון  השלישית 
באפשרות להפוך את ברירת המחדל ולקבוע כי עבירות 
אלימות במשפחה יידונו, ככלל, בדלתיים סגורות, אלא אם 

כן יורה בית המשפט אחרת, ולא כמוצע 

הצעת חוק מס' פ/3370/18; הועברה לוועדה ביום י"ז באייר התשע"ב )9 במאי 2012(   *
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