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  נקיטה בהליכים  מטעם המדינה והוראות מעקב – המשפט-בזיון בית פקודת 

 

 מקור הסמכות א0

 

קנס או על אדם המשפט מכילה הוראות לפיהן מוסמכת ערכאה שיפוטית להטיל -פקודת בזיון בית

 . במטרה להביאו לציית לכל צו שניתן על ידה ,בזמן מאסר שאינו קצוב

 

כוחו להביא את עניינו של -פקודה, על היועץ המשפטי לממשלה או בא( ל4)6סעיף פי הוראות -על

המשפט שהטיל את המאסר, כשראה צורך בכך, ולא פחות מאחת -האסיר לשיקול נוסף לפני בית

 לששה חודשים מיום תחילת המאסר.

 

הליך בזיון בית משפט בעלי הסמכות שאישורם נדרש לשם פתיחה בבאה לקבוע את הנחיה זו 

, אגב הליך לשם בקשה להטלת מאסר בגין בזיון בית משפט ביוזמת המדינהאו  ביוזמת המדינה

דין -לגורם המנהל את ההליך בפועל )פרקליט מפרקליטות המדינה או עורךתוך התייחסות  ,אזרחי

עורך דין  –לן )להלייצגו בהליכים אזרחיים על פי ייפוי כוח של היועץ המשפטי  הפועלחיצוני 

יצוין כי האישורים האמורים אינם נדרשים מקום בו מדובר בפתיחה בהליך של ביזיון בית . (חיצוני(

יזיון בית משפט, אגב הליך פלילי. במקרה זה, פתיחה בהליך משפט או בקשה להטלת מאסר בגין ב

 הביזיון או בקשה למאסר, יכולים להיעשות בידי התובע בתיק.

 

  .האמור (4)6 כוללת נוהל ליישום הוראות ס' הנחיה, הבנוסף

 

 

 פתיחה בהליכי ביזיון בית משפט ביוזמת המדינה ב0

 

(, אלא לאחר שהתקבל מטעם המדינה)לביזיון בית המשפט לפתיחה בהליכים  בקשהלא תוגש 

 מראש אישור בכתב מהגורמים המוסמכים, כמפורט להלן:

 

שור פרקליט מחוז או מנהל מחלקה בפרקליטות איב –ידי הפרקליטות -פתיחה בהליך על  (1)

 המדינה, לפי העניין. 
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ידי עורכי דין חיצוניים המועסקים מטעם פרקליטות המדינה ותחת -פתיחה בהליך על  (2)

   בפרקליטות המדינה.  לאכיפה אזרחית היחידהאישור מנהל ב –פיקוחה 

 

מטעם משרד ממשלתי או יחידת ידי עורכי דין חיצוניים המועסקים -פתיחה בהליך על  (3)

 הממשלתי הרלוונטי או יחידת הסמך,המשרד  אישור היועץ המשפטי של ב –סמך ותחת פיקוחם 

במקרים בהם מתעורר צורך, יכול היועץ המשפטי של המשרד הממשלתי או יחידת  ;לפי העניין

 הסמך להתייעץ עם פרקליטי המחוז טרם מתן האישור. 

 

 בקשות להטלת מאסר בגין בזיון בית משפט ביוזמת המדינה ג0

 

, אלא לאחר בית משפט במסגרת הליכי ביזיוןמטעם המדינה, לא תוגש בקשה להטלת מאסר 

 :, כמפורט להלןשהתקבל מראש אישור בכתב מהגורמים המוסמכים

 

אישור פרקליט המחוז או המשנה ב –פרקליט מפרקליטות המדינה ידי -בקשה על  (1)

 .לפרקליט המדינה )אזרחי(

 

 אישור פרקליט המדינה או מי שהוסמך לכך מטעמו. –דין חיצוניים -עורכיידי -בקשה על  (2)

 

 

 מעקב אחר אסירים –( לפקודה 2)5נוהל יישום הוראות סעיף  0ד

 

, מתוך הקפדה יתרה על זכותו של אדם לחירות, נקבע בזאת פקודהכדי להבטיח קיום הוראות ה

 המשפט.-ב בפרקליטות המדינה אחר מאסרים בגין בזיון ביתנוהל למעק

 

-בפרקליטות המדינה ייקבע פרקליט האחראי לניהול מעקב אחר מאסרים בגין בזיון בית  (1)

 המשפט.

 

מדי חודש ידווח שירות בתי הסוהר לפרקליט האחראי בפרקליטות המדינה על אסירים   (2)

 אלה, הכלואים במתקניו.

 

פי -המדינה יופק דו"ח כל ששה חודשים, לגבי מצב האסירים הכלואים על בפרקליטות  (3)

 המשפט. העתק הדו"ח יועבר ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה.-פקודת בזיון בית

 

האחראי לניהול המעקב בפרקליטות המדינה יודיע לפרקליט המחוז הרלוונטי או למנהל  (4)

י העניין, שבועיים לפני המועד בו יש להביא עניינו של המחלקה האזרחית בפרקליטות המדינה, לפ

 המשפט, על המועד האמור. -אסיר לשיקול נוסף בפני בית
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 ייצוג היועץ המשפטי לממשלה בדיון בשיקול הנוסף ה0

 

אם המדובר בהמשכו של הליך קודם בו היתה המדינה צד להליך, יופיע בדיון בשיקול הנוסף   (1)

 המשפט על מאסרו של אדם בגין בזיון.-הראשון שבו ציווה ביתהגורם שהופיע בדיון 

 

המשפט יפנה, באמצעות פרקליט המחוז, למנהל המחלקה האזרחית -הפרקליט המופיע בבית  (2)

בפרקליטות המדינה כדי לברר את הקו אותו יש לנקוט בדיון. במקרה שהמאסר הוטל לבקשת 

  את הגשת הבקשה למאסר.המדינה, תגובש העמדה בתיאום עם הגורם שאישר 


