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  המעצרים)ד( לחוק 51הצהרת תובע לפי סעיף  - 1.5

ביחס להצהרת תובע, ובכלל זאת, התנאים עניינה של הנחיה זו בהתוויית מדיניות התביעה 

 ביצוע השלמת חקירה לאחר הגשת ההצהרה. הדרך ללהגשתה, נוסחה, ו

 :המסגרת החוקית

 :קובע 1מעצרים( -חוק סדר הדין הפלילי )סמכויות אכיפה )ד( ל11יף עס .1

נעצר אדם וחקירתו נסתיימה, ישוחרר מהמעצר, ואולם אם הצהיר תובע "

כי יש עילה לכאורה  ,כתב אישום נגדו ושוכנע בית המשפטכי עומדים להגיש 

לבקש את מעצרו עד תום ההליכים, רשאי שופט להאריך את המעצר, מטעם 

 ."ימים, בכפוף להוראות סעיף קטן )ב( 5זה, לתקופה שלא תעלה על 

 מהותה של "הצהרת תובע"

שה הצהרת תובע, הסתיימה חקירתו של חשוד הנתון במעצר וטרם הוגש כתב האישום, והוג .2

 רשאי בית המשפט לצוות על מעצרו של החשוד לתקופת ביניים של עד חמישה ימים. 

במצב בו הסתיימה החקירה, ואין עוד עילה להשאיר את החשוד במעצר "לצרכי חקירה",  .3

שהות ללימוד לבקש מבית המשפט   –  בכפוף למתן הצהרת תובע –מאפשר החוק לתביעה 

 (נדרש)ככל שהדבר קבלת אישור לבאשר להעמדה לדין, סופית דה חומר החקירה, לגיבוש עמ

לדעת התביעה נדרש כי כל אלה יעשו להגשת כתב האישום ולהכנה של כתב האישום, וזאת כש

 החשוד עודנו במעצר.כש

 יצהיררו של חומר הראיות בטרם בית המשפט העליון, על התובע לעמוד על עיק פסיקתעל פי  .4

 .2את ההצהרה האמורה, ועליו לברר את העובדות אשר יאפשרו לו להצהיר הצהרה כאמור

הצהרת תובע תוגש לאחר עיון בעיקרי חומר החקירה ובירור העובדות המאפשרות לפיכך,  .5

כי קיימת נטייה להצהיר כי קיימת מגמה מתגבשת להגיש כתב אישום נגד החשוד וכן לתובע 

 ליכים.בקשת מעצר עד תום ההלהגיש 
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בטרם הסתיימו ימי המעצר הנדרשות החקירה  ו כל פעולותהסתיימהוחלט כי במקרה בו  .1

, אין זה ראוי להמשיך ולהחזיק את החשוד במעצר מבלי לפנות לבית לצורכי חקירהשניתנו 

לצרכי שניתנו ימי מעצר עשות שימוש בכלומר, אין ל)ד(. 11המשפט על פי הוראת סעיף 

יימו כל פעולות החקירה הנדרשות והוחלט כי אין פעולות נוספות אם במהלכם הסתחקירה, 

לבקש במפורש את לשוב אל בית המשפט ויש  . במקרה זהלשם הכנת כתב אישוםנדרשות, 

 .המשך המעצר לשם הכנת כתב האישום

התביעה מתכוונת להאשים  הםפירוט של סעיפי העבירות שבבהצהרת תובע  לאין חובה לכלו .1

אינו לרוב ו , אינו מקדם את תכליתומלשון החוקנדרש  ואת החשוד. פירוט כאמור אינ

של התובע את חומר הראיות בשלב שבו מוגשת כרות המעשית יהמתיישב עם מידת ה

 .3ההצהרה

להגיש מקום תובע כי אין החליט ההוגשה הצהרת תובע ובמהלך ימי המעצר שנתקבלו על פיה  .3

לאחר  יתניתן לשחררו לאלתר, יודיע על כך לבית המשפט מידשתב אישום נגד החשוד או כ

  קבלת החלטתו )או קבלת אישור לה, ככל שהדבר נדרש(.

 נוסח הצהרת תובע: 

 :כדלקמןיהיה נוסח הצהרת התובע  .9

יש מקום לכאורה  כי, חומר הראיותעיקרי לאחר עיון בבזאת אני מאשר5ת "

מעצרו של הנאשם עד לתום  את להגיש בתיק זה כתב אישום ולבקש

 ."ההליכים המשפטיים נגדו

קיבל את עמדת המדינה, וקבע כי זהו נוסח ראוי ומספק,  4בדווי ענייןבית המשפט העליון ב .14

 .העולה בקנה אחד עם תכלית החוק

  ההצהרה. ך מימוש תכליות לצור המתבקשת את אורך תקופת המעצרין תציהצהרת תובע  .11

 השלמת חקירה לאחר הצהרת תובע ולפני הגשת כתב אישום: 

 כלשון החוק, הצהרת תובע תובא בפני בית המשפט לאחר שנסתיימה החקירה.  .12

שניתנו  מעצרימי חקירה אצל רשות התביעה ומצא תובע, טרם פקיעת ההתקבל חומר ככלל,  .13

לחוק, כי נדרשות השלמות חקירה מהותיות שיש לבצען כאשר החשוד עצור,  13לפי סעיף 

רשות החוקרת לפנות לבית המשפט בבקשה להארכת ינחה את הוהנסיבות מאפשרות זאת, 

 לצורך ביצוע ההשלמות.  ,לחוק 13המעצר לפי סעיף 
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בעקבות הצהרת במקרים בהם במהלך העיון בחומרי החקירה במסגרת ימי המעצר שניתנו  .14

 :בהשלמות חקירה, יפעל התובע כלהלןתובע, עלה הצורך 

, ינחה את חקירה ממוקדות או/ו טכניות במהותן השלמותמצא תובע כי נדרשות  (1)

הרשות החוקרת לבצע את ההשלמות האמורות במסגרת ימי המעצר שניתנו על פי 

 . 5הצהרתו

 

שבכוחן הפוטנציאלי להשליך  השלמות חקירה מהותיותמצא תובע כי נדרשות  (2)

על תוכן כתב האישום או על האפשרות שיימצא כי אין להעמיד את החשוד מהותית 

את הרשות החוקרת לפנות  ינחה יש לבצען כאשר החשוד עודנו במעצר, לדעתו לדין, ו

 . 6לחוק 13לבית המשפט בבקשה שישוב ויורה על הארכת מעצרו של החשוד לפי סעיף 

 

 13א ינחה את הרשות החוקרת לשוב ולבקש הארכת מעצר על פי סעיף ככלל, תובע ל .15

לחוק במקרה בו ניתן היה, בשקידה סבירה, לבצע קודם לכן את פעולות החקירה 

בית המשפט סירב בעבר, במסגרת בקשה למעצר על פי  במקרים שבהםאו  7הנדרשות

ת החקירה אותה פעולביצוע הארכתו לצורך ללחוק, למתן צו מעצר או  13סעיף 

 שמתבקשת עתה, אלא אם נמצאו טעמים מיוחדים לכך. 

 

מצא תובע לאחר עיון בחומר החקירה ובמסגרת ימי המעצר שניתנו על פי הצהרת תובע  .11

הוגשה הצהרת  םהחשדות שבגינ םבקשר עם אות החשודלשוב ולחקור את  חיוניכי 

ות על הארכת מעצרו התובע, ינחה את הרשות החוקרת לפנות לבית המשפט בבקשה להור

זאת, למעט אם מדובר בהשלמת חקירה "טכנית",  .8של החשוד לצרכי השלמת החקירה

 , שאזי אין צורך לשוב ולפנות לבית המשפט.כגון הבהרת פרט טכני מסוים
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