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 רקע

 1העבירהחוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע  נכנס לתוקפו 1.1.2005 תאריךב .1

מטרתו של החוק היא למנוע נזק נפשי חמור נוסף שעלול להיגרם לנפגעי "). החוק ":להלן(

. השב להתגורר או לעבוד בקרבתם, יין המין שפגע בהםעבירות מין מהיתקלות תדירה עם עבר

תוך מאמץ שלא לפגוע בזכויותיו של , ת המשפטמניעת הנזק תיעשה על פי בקשה שתוגש לבי

 .עבריין המין במידה העולה על הנדרש

נפגע העבירה או אדם : מי שרשאי להגיש את הבקשה הוא אחד מאלה, לחוק) 1)(ב(3לפי סעיף  .2

 .תובע צבאי וכן פקיד סעד, התובע המשטרתי, פטי לממשלה או נציגוהיועץ המש, מטעמו

על בית המשפט להודיע ליועץ המשפטי לממשלה או לנציגו על דבר , לחוק) 2)(ב(3' לפי סע .3

 .הגשת בקשה כאמור

 קמעמד הפרקליטות בהליכים לפי החו

בריין  מצד העלמסוכנות עצמהשאינו בא ליתן מענה , בהתחשב במאטריה בה עוסק החוק .4

וכן נוכח הלקחים , )2חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין עוסק בה -שככל שקיימת כזאת (

ולא תצטרף , שות לפי החוקאמנם הגשת בק, הפרקליטות לא תיזום, ככלל, שהופקו מיישומו

 .זמה כאמורוניתן יהיה לנקוט י, ובאישור פרקליט מחוז,  במקרים חריגיםאך, לבקשות אלה

תתייצב , עם קבלת הודעה בדבר הגשת בקשה על פי החוק,  שלא קיימת חובה כזוףא, עם זאת .5

 .הפרקליטות בדיונים בבקשות אלו

העלות הכלכלית הנובעת . שא בנטל הכלכלי עקב בקשה כזו כשלעצמההמדינה לא ת, ככלל .6

החוק לא בא להטיל על המדינה . מהפעלת המגבלות לפי חוק זה תוטל על עבריין המין

אין בכך כדי למנוע מרשויות , כמובן. מחויבות לשאת בנטל הכלכלי הנובע מצו לפי החוק

לסייע במציאת ,  ולמדיניות פעולתןבהתאם לתחום אחריותן, כגון רשויות הרווחה, אחרות

 .פתרון ההולם בכל מקרה את הנסיבות

 היידוע נפגע עביר

להודיע לנפגע העבירה על האפשרות להגיש בקשה , על כל פרקליט המטפל בתיק עבירות מין .7

יודיע מה הם המועדים בהם ניתן , ולפני סיומו, בעת מתאימה במהלך המשפט. לפי החוק

גזר על עבריין המין יבמקרה שלא צפוי לה,  או בשלב שטרם גזר הדין:קרי(להגיש את הבקשה 

 .) אם נדון למאסר בפועל-או טרם שחרורו , מאסר בפועל

חודש : פעמיים, ע תיידע את נפגע העבירה על האפשרות להגיש בקשה על פי החוק"מערכת מנ .8

 .ל עבריין המיןושלושה חודשים לפני מועד סיום ריצוי עונש המאסר ש, לפני מתן גזר הדין
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