ישראל

משטרת
 -בלמס -

המשפטי
היועץ
לשכת
מדור תלונות ציבור ארצי וחופש מידע
02-5426020
טלפון:
02-5898823
פקס:
 22אוגוסט2018 ,
,
י"א אלול ,תשע"ח
סימוכין59942318 :
מס' תיק פניות (מש"י)45926 :
מס' חופש מידע 147/18

לכבוד
מר יוסף בן ברוך
ארגון "לביא",
זכ ויות האזרח ומינהל תקין בישראל
באמצעות דוא"ל:
yosefbb1@gmail.com
שלום רב,
הנדון :בקשת חופש המידע  :147/18קבלת נתונים ואמצעי אכיפה בעבירות
ריבוי נישואין
בסימוכין ל:

פנייתך מיום 17/04/2018

 .1בפתח המענה אנו מתנצלים על השיהוי בשליחת המענה.
 .2בפנייתך שבסימוכין ביקשת לקבל לידיך מידע רב אודות עבירת ריבוי נישואין.
 .3לאחר שעיינו ובחנו את בקשתך למידע החלטנו להעמיד המידע לרשותך באופן חלקי.
 .4בנוגע לסעיף א' לבקשתך -אמצעי אכיפה אזרחיים מנהליים ומשמעתיים ,הרי
שאכיפה זו איננה בסמכותה של המשטרה ואין מידע זה מצוי ברשותה.
לעניין זה הנך מופנה לסעיף  )3( 8לחוק חופש המידע-התשנ"ח( 1998-להלן" :החוק"),
הקובע כי רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע לאחר שאינו מצוי
ברשותה.
 .5בנוגע לסעיף ב' לבקשתך -בנוגע לתתי הסעיפים  - 2-5תיקי חקירה בעבירות שהייה
בלתי חוקית הכרוכה בעבריינות פוליגמיה -הנך מתייחס בהקשר לנשים פלסטיניות

כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח  1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו  3ירושלים.
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(בין כנגדן ובין כנגד גבר שהיה מצוי עמן בקשר פוליגמי) -במשטרת ישראל לא קיים
מידע ממוחשב וזמין על נשים פלסטיניות ,שכן אין להן מעמד חוקי בישראל.
לעניין זה הנך מופנה לסעיף  )3(8לחוק האמור לעיל .יחד עם זאת ,בידי המשטרה
מידע לגבי תיקי חקירה בנוגע לעבירת ריבוי נישואין ,עפ"י הפירוט הבא:
תיקי חקירה שנפתחו בתקופה שבין  23/01/2016ל :22/01/2017
• 79 -2016
• 5 -2017
פילוח דת:
• יהודי ;4 -לא יהודי.80 -
תיקי חקירה שנפתחו בתקופה שבין  23/01/2017ל:22/01/2018 -
• 185 -2017
• 4 -2018
פילוח דת:
• יהודי ;2 -לא יהודי.187 -
בנוגע לתתי סעיפים  -6-9הסמכות להגשת כתבי אישום בעבירה של "ריבוי נישואין"
עפ"י סעיף  176לחוק העונשין נתונה בידי הפרקליטות ,לפיכך בקשתך לקבלת מידע
בעניין זה נדחית כפי האמור בסעיף  )5( 8לחוק ,הקובע כי רשות ציבורית רשאית
לדחות בקשה לקבלת מידע לאחר שהמידע נוצר בידי רשות ציבורית אחרת.
 .6בנוגע לסעיף ג' לבקשתך -אכיפה בגין שימוש בריבוי נישואין כאמצעי להשגת רווח
שלא כדין -בידי משטרת ישראל אי ן מידע בנוגע לאמצעי להשגת רווח שלא כדין ,אשר
על כן אף בעניין זה הנך מופנה לסעיף  )3( 8לחוק.
 .7בנוגע לסעיף ד לבקשתך -נסיבות לחומרה להגשת כתב אישום; וכן בנוגע לסעיף ה'-
מדיניות ענישה מבוקשת -הנתונים המבוקשים בסעיפים אלו הינם בסמכותם של
הפרקליטות /משרד המשפטים ועל כן בקשתך לקבלת מידע אף בעניין זה נדחית כפי
האמור בסעיף  )5( 8לחוק לעיל.

 .8בנוגע לסעיף ו - 1 .לא נוסח נוהל משותף ,יחד עם זאת קיים נוהל משטרתי "אופן
הטיפול בעבירות ריבוי נישואין" מס'  03.300.284המצ"ב.
כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח  1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו  3ירושלים.
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 .9בנוגע לסעיף ז – 1-4 .אין בידי משטרת ישראל נתונים של בתי הדין הדתיים  /בתי
המשפט ועל כן בקשתך לקבלת מידע בעניין זה נדחית כפי האמור בסעיף  )3( 8לחוק,
הקובע כאמור כי רשות ציבורית רשאית לדחות בקשה לקבלת מידע לאחר שאינו
מצוי ברשותה .יחד עם זאת ,יצויין לגבי סעיפים  3ו 4 -כי הדיווחים מועברים לקציני
נפגעי העבירה המחוזיים שהם ה מנתבים את הדיווח לתחנה הרלוונטית ומלווים את
התיק.
בנוגע לסעיף ז – 5 .הועברו  30דיווחים מבתי הדין השרעיים על חשד לעבירת ריבוי
נישואין.
בנוגע לסעיף ז - 6 .בימים אלה מתקיימת חקירה נגד קאדי אשר ערך נישואין
אסורים.
 .10מובא לידיעתך כי הנך רשאי לערור כנגד החלטה זו בפני ביהמ"ש המחוזי בירושלים,
בשבתו כביהמ"ש לעניינים מנהליים ,תוך  45יום ממועד קבלת הודעה זו.

בברכה,

עו"ד
רפ"ק יניב ארקוס,
קצין מדור תלונות ציבור ארצי
ע /הממונה על חופש המידע

כתובתנו למשלוח מכתבים :משטרת ישראל ,המטה הארצי ,שייח ג'ארח  1ירושלים .9720045
ליצירת קשר :יש למלא טופס מקוון באתר המשטרה בכתובתwww.police.gov.il :
כתובת משרדנו :רח' קלרמון גנו  3ירושלים.
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