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זכויות חשודים בחקירה תחת אזהרה
חקירת תחת אזהרה מתבצעת כאשר הנחקר חשוד בביצוע עבירה פלילית ,להבדיל מחקירת משטרה שלא
תחת אזהרה ,בה הנחקר נחשב לעד ולא נמצא בסטטוס של חשוד .בחקירה תחת אזהרה המשטרה חייבת
לפרט לחשוד את החשד כנגדו וכן להציג בפניו את זכויותיו .עו"ד אסף דוק מסביר אודות זכויותיו של
נחקר בחקירה תחת אזהרה וכיצד ראוי שינהג בה.
כל אדם שנחשד בביצוע של עבירה פלילית או מנגד חשוד כשותף לדבר עבירה – חייב להתייצב לחקירה במשטרה וזאת לפי חוק
הסדר הדין הפלילי .קבלת זימון לחקירה במשטרה יכול להיות בשל שתי סיבות עיקריות ,כאשר האחת היא בגין חשד לביצוע עבירה
והשנייה היא לצורך מתן עדות .נחקר שזומן לחקירה כחשוד ,ייחשב לנחקר תחת אזהרה.

מדוע אזהרה?
השוטרים שמנהלים את החקירה ,מחויבים על פי חוק ,להזהיר את הנחקר כי הוא חשוד בביצוע עבירה פלילית ומתוקף החוק – ליידע
אותו על הזכויות שמגיעות לו .מדוע החקירה במשטרה נקראת “אזהרה”? מטרת השם היא להזהיר את הנחקר כי הוא חשוד בעבירה
וליידע אותו כי במידה ויחליט למסור את גרסתו לאירוע או מנגד לשמור על זכות השתיקה ,הדבר ילווה בהשלכות משפטיות .על כן,
אזהרתו של החוקר טרם החקירה היא זו שהובילה לכינוי “חקירה תחת אזהרה”.

מהי חקירה משטרתית תחת אזהרה?
לבעלי הסמכות שהוסמכו לזמן חשוד לחקירה ,ביניהם שוטרים וקציני משטרה ,יש יסוד להאמין כי האדם שזימנו יכול להפיץ אור על
נסיבות האירוע .אומנם ,יש חובתם להזהיר את אותו חשוד מדוע הוא זומן לחקירה ,בגין אילו חשדות בנוסף לפירוט אודות זכויותיו
כנחקר .כל בחירה ,הן למסור את גרסתכם לאירוע והן לשמור על זכויותיכם לשמור על שתיקה ,בעלת השלכות משפטיות .בכדי
לדעת כי החלטתכם נכונה ושקולה בהתאם להליך נגדכם ,כדאי להיוועץ עם עורך-דין פלילי שיוכל ללוות ולסייע לכם לאורך ההליך
הפלילי תוך הפגת חששותיכם בעת החקירה .עדיף הדבר טרם החקירה בכדי למנוע טעויות קריטיות שעשויות להשפיע על גורלכם.

מהן הזכויות שמגיעות לנחקרים בחקירה תחת אזהרה?
בין הזכויות שמגיעות לנחקרים בחקירה תחת אזהרה נמנים הזכות לבקש להקליט או לכתוב את החקירה ואת הדברים שנאמרו בה.
כמו כן ,במקרים בהם מתן הגרסה או העדות של הנחקר לאירוע ,עשויה להפליל את החשוד ,יש לו הזכות לשמור על זכות השתיקה.
נחקרים תחת אזהרה זכאים להיוועץ עם עורך דין פלילי טרם החקירה .נחקרים רבים תוהים לעצמם האם הדבר לא עשוי להחשיד
אותם בביצוע העבירה .חשיבה זו מוטעית ,שכן היוועצות עם עו”ד מקצועי היא זכות בסיסית של כל נחקר שעליו לממש.

מידע נוסף אודות מהות החקירה במשטרה וזכויות חשודים
◻️ מהי חקירה תחת אזהרה ומה זה אומר?
◻️ כיצד נכון להתמודד נפשית ומנטלית בזמן ולאחר החקירה במשטרה?
◻️ האם רצוי שעורך דין יתלווה עם חשוד לחקירת משטרה?

כל הזכויות שמורות לאסף דוק  -חברת עורכי דין ©

26/01/2021

זכויות חשודים בחקירה תחת אזהרה

077-5006206
052-6885006

◻️ באילו מצבים רשאית המשטרה לעצור אדם וכיצד ניתן להביא לשחרורו?
◻️ מהו עימות במשטרה והאם צריך להתכונן אליו?
◻️ האם ישנה חובה להתייצב לחקירת משטרה?
◻️ הזכות להיוועץ עם עורך דין טרם החקירה ובמהלכה

חשיבות ההיוועצות בעורך דין פלילי טרם החקירה
חקירה במשטרה ,במיוחד אם מדובר בחקירה בפעם הראשונה ,עשויה לגרום לנחקר למתח וסטרס רב המלווה בחוסר אונים ושליטה
במצב .הנחקר נמצא בעמדה שהיא נחותה יחסית לחוקרים ,בעלי המיומנויות של שיטות תחבולה שונות .המצב עלול לעורר דחק רב
ולגרום לנחקר לבצע טעויות בהליך הפלילי נגדו .בכדי למנוע זאת ולקבל הדרכה והכוונה נכונה לגבי חקירה תחת אזהרה כדאי
להיוועץ עם עורך-דין פלילי טרם החקירה שיציג את גרסתך באופן מיטבי וימנע שהתיק יתגבש לכדי כתב אישום .במידה והסתבכת
בביצוע מעשה העשוי לגבש נגדך חקירה פלילית במשטרה באפשרותך ליצור עימנו קשר בכל שעה בטלפון  052-6885006או
באמצעות הטופס המקוון באתר .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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