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האם ניתן לבטל כתב אישום?
כתב אישום משקף את כוונת והחלטת רשויות התביעה לפתוח בהליך משפטי כנגד חשוד בעבירה פלילית.
הדבר מרמז כי ברשותן מספיק ראיות על מנת להוכיח את אשמתו ולהביא להרשעתו .יחד עם זאת ,לא
מדובר בסוף פסוק .בעזרת עורך דין פלילי ניתן לעיתים להביא לביטול חלקים מכתב האישום או את
כולו ,לסיים את ההליך המשפטי ולמחוק את הרישום הפלילי.

החלטה על כתב אישום
באופן כללי ,חקירת משטרה יכולה להוביל לאחד משני ערוצים .הערוץ הראשון הוא החלטה על סגירת התיק בלי להביא את החשוד
למשפט ,למשל מפני שאין בשפיטתו עניין לציבור ,עקב היעדר ראיות או שנמצא כי הוא אינו אשם בביצוע העבירה .הערוץ השני הוא
הגשת כתב אישום מאחר שהוחלט כי ישנו עניין לציבור וגם מספיק ראיות על מנת להוביל להרשעה .יחד עם זאת ,לא מדובר בסוף
פסוק שכן עדיין ניתן למנוע את הגשת כתב האישום או לבטלו לחלוטין בעזרת עורך דין מיומן .כלומר ,ניתן לבוא בדברים עם רשויות
התביעה ולהגיש בקשה לחזרה מכתב אישום.

חזרה מכתב אישום
ראשית ,יש להבין כי התביעה מעוניינת באופן גורף להגיש כתבי אישום במקרים המצדיקים זאת ,ואין כל סיבה עקרונית מדוע תחזור
בה מכוונתה .יחד עם זאת ,בעיקר לאחר שהחל המשפט ,אך למעשה בכל עת ,יכול התובע המשטרתי לחזור בו מכתב האישום .זאת
במיוחד במקרים בהם הנאשם לא הודה במיוחס לו ,אך גם אם הודה ולתביעה אין מספיק ראיות עובדתיות .בית המשפט עשוי בהחלט
להיעתר לבקשת התביעה לחזור בה מכתב האישום.

כיצד מבטלים כתב אישום?
בעזרת עורך דין ניתן להגיש מכתב מנומק למשרד התובע המשטרתי ,עם בקשה לביטול כתב האישום ,כלומר לחזרה ממנו בטרם יחל
ההליך המשפטי .יש לציין כי הבקשה חייבת להיות מוסדרת ,מקצועית ומנומקת היטב על פי חוק ,שאם לא כן רבים הסיכויים כי היא
תדחה .יתר על כן ,אדם שאינו עורך דין פלילי המגיש בקשה לתובע משטרתי ,עלול בהחלט להחמיר את מצבו באמירות והודעות
מפלילות וסותרות .לכן ,למרות העלויות הכרוכות בשירותיו של עורך הדין ,יש לזכור כי הצלחה בבקשה משמעה חיסכון גדול בעלויות
המשפטיות ,מניעת הליכים ארוכים ,הכתמה אישית ,דאגות רבות וכמובן ענישה.
כאמור ,ניתן לפנות בבקשה לביטול כתב האישום ולמחיקת הרישום הפלילי לפני תחילת ההליך המשפטי ,ועדיף לעשות זאת מוקדם
ככל האפשר .במידה שהנאשם לא הספיק להגיש את הבקשה לפני שהתחיל ההליך המשפטי ,עדיין ניתן ומומלץ לעשות זאת בשלביו
המוקדמים .זאת מאחר שככל שמתמשך המשפט גובר הסיכון כי הנאשם יומר אמירות מפלילות ויורשע בעבירות המיוחסות לו.
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