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 טיעו� לפני הגשת כתב אישו� פלילי

� ו ע י לט פ � שו אי כתב  הגשת  י  נ פ ל י  ל ע(י מו )שי

חודיבי, אחריות כבדה מוטלת על כל מי שבא להחליט על הגשת כתב אישו� פלילי נגד אד�.1

 אי! בו כדי,יש אשר אפילו זיכוי בדי!. בעבירות בעלות אופי חמור ועבירות שיש עמ! קלו!

ח& מכל. צידוק להגישושנגר� מתו$ אישו� שלא היה,נזקתק!ל הג� שכל נאש� מוחזק

לו, עבירה לו" המשפט'יומו בבית"וא& יהיה אי! להתעל�, להתגונ! כלפי האשמה המיוחסת

א& להתפרס�,מכ$ כי הליכי משפט דרכ� להתמש$ ולהסתע& ויש עמ� לא אחת, ולא אחת

.ג� משו� עינויי די!

זו.2 'להל!(להסדיר את הסוגיה של קיו� טיעו! לפני הגשת אישו� פלילימטרתה של הנחיה

, להציג טענותיה�, המבקשי� זאת, הזדמנות לחשוד או לעור$ דינומת!' היינו,)שימוע

 ולשכנע כי חומר הראיות או אינטרס הציבור אינ� מצדיקי� הגשתו של כתב,פ"בכתב או בע

 דר$, עיתוי השימוע,היק& הזכות לשימוע, בי! היתר, זו ייקבעוהנחיה במסגרת. אישו�

ככל, וזאת במגמה להבטיח שוויו! ואחידות, השימועהשימוע והחומר שיימסר לקראת

. בהסדרי השימוע הנוהגי� לגבי כלל החשודי� וגורמי התביעה השוני�, הנית!

ב כוחו ג� במקרי�' כדי לפגוע באפשרות להידברות בי! התביעה לחשוד או לבאאמוראי!

 הוא זה של הצור$ בבירור, לעתי�. בטר� הוגש כתב האישו� וא& לאחר הגשתו, אחרי�

בכדי לסייע בקבלת החלטה אחראית וצודקת על עצ� הגשת כתב, לפי שיקול דעתה, התביעה

על, האישו� . העבירות אשר ייוחסו לנאש� בכתב האישו�פרטיעל מהות האישו� או

 משפט"ואי! תכליתו לשמש מעי!,ד השימוע אינו מהווה תחלי& למשפטכי מוס, יודגש.3

בעניינו כי חומר הראיות, ולשכנעולהציג טענותילאפשר לחשוד וע היא מטרת השימ". זוטא

 במסגרת הלי$ זה ניתנת לחשוד. נגדוהגשת כתב אישו� או אינטרס הציבור אינ� מצדיקי�

אתההזדמנות לה א�, על טעותה התביעהעמיד טעות משפטית או מדובר בטעות בי!

באכי במסגרת הלי$ השימוע, על כ! ברור. ראייתית לי! מקו� להתדיינות פרטנית נבכי אשר

ויש להתמקד בסוגיות עקרוניות אשר מצויות ביסוד טיוטת, התיק וחומר הראיות הכלול בו

 יחסיתיהיה קצר,פה'ככל שהוא נעשה בעל, מש$ השימוע בהתא� לאמור. כתב האישו�

. עור$ השימועבכפו& לשיקול דעת,)ישיבה אחת, ככלל(

נוסח[א לחוק סדר הדי! הפלילי60סעי& 2000בשנת נחקק,מסוג פשעעבירותל ביחס.4

 זכות לקבלת הודעה בדבר העברת לחשוד המקנה,)פ"החסד'להל!(1982'ב"תשמ,]משולב
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, במסגרת בקשה מנומקת, להציג טיעוניוובדבר זכותו, חומר חקירה בעניינו לרשות תביעה

אי, להימנע מהגשת כתב אישו� נגדו :א60וזה לשו! סעי&. שו� בעבירה פלוניתאו מהגשת

רשות התביעה שאליה הועבר חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע)א"(
כ� לפי הכתובת הידועה לה כ�, תשלח לחשוד הודעה על אלא א�

כי קיימת, לפי העניי�, החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות
.מניעה לכ�

התביעה שאליה נית� לפנות בהודעה תצוי� כתובתה של רשות)ב(
.בכתב לבירורי� ולהצגת טיעוני�

רואי� אותה כאילו, נשלחה הודעה לפי סעי* זה בדואר רשו�)ג(
.הומצאה כדי� ג� בלא חתימה על אישור מסירה

לפנות, בתו� שלושי� ימי� מיו� קבלת ההודעה, חשוד רשאי)ד(
, מקתבבקשה מנו,)ב(קט��בכתב לרשות התביעה כאמור בסעי*

; או מהגשת כתב אישו� בעבירה פלונית, להימנע מהגשת כתב אישו�
ראש יחידת התביעות או מי שה�, פרקליט המחוז, פרקליט המדינה

.רשאי� להארי� את המועד האמור, לפי העניי�, הסמיכו לכ�

, לפי העניי�, החליט פרקליט מחוז או ראש יחידת התביעות)ה(
רשאי הוא להגיש, מצדיקות זאתכי הנסיבות, מטעמי� שיירשמו

בטר� חלפו שלושי� הימי� וא* בטר� פנה החשוד, כתב אישו�
).ד(קט�� כאמור בסעי*

.74אי� בהוראות סעי* זה כדי לשנות מהוראות סעי*)ו(

לא יחולו על מי שבעת העברת חומר)א(קט��הוראות סעי*)ז(
.פת מעצרווהוגש נגדו כתב אישו� בתקו, החקירה היה נתו� במעצר

,)החלטות והנמקות(הוראות החוק לתיקו� סדרי המנהל)ח(
זה, �1958ט"התשי ואול� תינת� לחשוד הודעה, לא יחולו לעניי� סעי*

בכתב על החלטת רשות התביעה בהקד� האפשרי ורשאית רשות 
.התביעה להזמי� את החשוד להציג בפניה את טיעוניו בעל פה

, החוקה חוק ומשפט של הכנסתבאישור ועדת,שר המשפטי�)ט(
 )."א(קט��רשאי לקבוע סוגי פשעי� שלגביה� לא יחולו הוראות סעי*

ע�ד)א(א60הודעה בהתא� לאמור בסעי&.5  תיק החקירה בעניינותעברהלעיל תימסר לחשוד

ל ההודעה. לרשות התובעתמהיחידה החוקרת ובידי, תביעהתבהיר כי תיק החקירה הגיע

.לחוק)ד(א60תיו בכתב כאמור בסעי& טענוהחשוד להגיש

ע� קבלת ההודעה ולפיה, לאפשר לחשוד לבחור בחלופה אחרתרשאיתהרשות התובעת

ל החשודיודיע .אישו�'הגשת כתבהחלטה על בעניינו העלות טענותיו ככל שתתגבש על רצונו

דבר,זובחלופה יבחרככל שהחשוד ה ובסופו של , חלטה להגיש כתב אישו� בעניינותתגבש

להעלות אפשרותווב, התביעה שוקלת להגיש כתב אישו� נגדונוספת לפיה תימסר לו הודעה

.טענותיו בפניה

זו,תו פנימיות בהנחי,כל רשות תביעה תקבע דרכי ההודעהאת, בכפו& לעקרונות הנחיה

. ואופ! קיו� השימועלחשוד

פהשיהיה טיעו! יכול,ליפי עקרונות המשפט המנה'על.6 ובלבד שניתנה לאד�, בכתב או בעל

בע 84161/צ"בג(הזדמנות הוגנת להציג עמדתו נ"חברת ווינדמיל הוטל ,'ואח, שר הפני�'מ

מב"פ נ 913424/צ"בג; 793)1(ד מה"פ,שר הבינוי והשיכו!' הארגו! הארצי להגנת הדייר )5(ד
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ה, ככלל). ועוד340 דעת'לפי שיקול,פה'עלב יכול שייער$א$, בכתבשימוע ייער$הלי$

. כוחו של החשוד'באבאמצעות, ככלל, פה ייער$'שימוע בעל.התביעה

 רק מעת לחשודזכות העיו! בחומר הראיות שבידי התביעה מוקנית,פ"לחסד74סעי& לפי.7

א60ת סעי& אי! בהוראו, הובא לעיל שנוסחו,)ו(א60בהתא� לסעי&. שהוגש נגדו כתב אישו�

".74כדי לשנות מהוראות סעי&"

 את זכות הטיעו! ללא קבלת עיקרי חומר סבירלעיתי� לא נית! לממש באופ!, יחד ע� זאת

באיתאפשר, לפיכ$. הראיות שבידי התביעה כוחו בעיקר חומר הראיות'עיו! החשוד או

זו תסבור כי הדברשככל, לשיקול דעת התביעה בכפו&זאת; לקראת השימועשבידי התביעה

או לגרו� נזק אחר, להפריע להכנות למשפט, אינו עלול לפגוע בעניינ� של מעורבי� אחרי�

בגורא( נ9147/צ" לעניי! זה מה"פ,פרקליטת המדינה' או! ניימ! ).787'687, 872)2(ד

ילווה החומר במכתב מפרקליט, בה� מועבר חומר חקירה לחשוד לצור$ שימועבמקרי�

ותופנה, במסגרתו יובהר כי החומר מועבר לצור$ השימוע בלבד, יחידת התביעות'ר/חוזהמ

, נית נוסח מכתב כאמורתב.1977'ז"התשל, לחוק העונשי!119תשומת הלב להוראת סעי&

אכב"מצ . להנחיה זו'נספח

ביה המהווה השמעת גירסה שבעובדה בשאלה שלג, טענה הלי$ השימועלא תתקבל במסגרת.8

ני�ימכא! מתחייב כי מי שבחר בשתיקה לגבי העני. בחקירתו בזכות השתיקה החשודבחר

ש, ככלל,יש לראותו,השבעובדה שהוצגו לו בחקיר .ר על שימוע לגבי מסכת העובדותווית כמי

בדר$ אחרת .כ$ עשוי להיות ג� לגבי מי שאינו משת& פעולה ע� הרשויות החוקרות

הוא. בפני מי שאמור להחליט על הגשת כתב האישו�, ככלל, ייער$פה'השימוע בעל)א(.9

ואול� רשאי ראש יחידת התביעה הרלבנטית להסמי$ אד� אחר. שימוע בכתבהדי! לגבי 

.מקרב היחידה לעני! זה

או, היוע� המשפטי לממשלהמקו� שנקבע בחוק כי לא יוגש כתב האישו� אלא בידי)ב(

היוע� המשפטי כי הגשת כתב אישו� טעונה אישור,ותמקו� שנקבע בחוק או בהנחי

אישור מוקד� להגשת כתב"4.1004ית היוע� המשפטי לממשלה הנחיראו(לממשלה

בו, יתקיי� השימוע בפניו,)"אישו� סבר, עני!יחליט הוא שיש מקו� להסמי$, אלא א� כ!

כהגשת כתב האישו� או אישמקו� שסמכות הוא הדי!.אד� אחר לעני! זה אמור ורו

.הואצלה לגור� אחר

 מה� רק אחד בעוד,חשודי� מספרנגד מתגבשת כוונה להגיש כתב אישו� אחדבומקו�.01

ה תמסר, פנה לתביעה בבקשה לקיי� הלי$ של שימוע חשודי� הודעה על קיו� השימוע לכל

.וח�כ'באילאו,השותפי� לכתב האישו� המתגבש
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לח60סעי&, אמורכ. 11 ומסדיר את קיומו של הלי$פ"סדא נוגע לעבירותברקהשימוע ההודעה

אשר, החוק אינו שולל קיו� שימוע בנוגע לעבירות שאינ! מסוג פשע,ע� זאת. מסוג פשע

. האמור'א60עליה� לא חל סעי&

לב, ככלל ',א60 לפי סעי& פשע לא תינת! הודעה לחשודמסוג עבירות שאינ! תיקי� הנוגעי�

א לפי שיקול דעת, עוו!חטא או ג� בתיקי,פה' בכתב או בעל, י! מניעה לקיו� הלי$ שימועא$

. ברגישות ומורכבות התיק, בי! היתר, בהתחשב, התביעה
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א 'נספח

 לכבוד

 ' ________________גב/מר

 _______________ד"עו, כוחו'באמצעות בא

,שלו� רב

מס: הנדו!  חומר חקירה לקראת שימוע�...' תיק

._____עיקרי חומר החקירה שנאס& נגד$ בתיק] הנ$ מוזמ! למשרדנו להעתקת[ב"רצ

ל$ לצור$ היערכות לקראת הלי$ השימוע שיתקיי� לבקשת$, נבקש להדגיש ולא, כי החומר נמסר

. לשו� מטרה אחרת

בא, או כל פרט ממנו, ו& או למסור אותוולא לחש, הנ$ נדרש אפוא לשמור על החומר ' לאיש זולת

. וזאת לצור$ הכנה לשימוע בלבד, כוח$

אליו מועבר החומר לצור$, כוח$'האיסור לחשו& או למסור חומר חקירה כאמור מתייחס ג� לבא

בא. ייצוג$ בשימוע הנ$ נדרש להפנות תשומת, אליו יועבר החומר כוח' לפיכ$ ככל שיתחל& או יתוס&

.בו לתנאי האמורלי

.1977'ז"התשל, לחוק העונשי!119לעניי! זה אנו מפני� את תשומת ליבכ� להוראת סעי&

,בכבוד רב

 יחידת התביעות'ר/פרקליט המחוז


