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זכות היידוע
זכותו הראשונה של חשוד הינה לקבל הודעה שחומר חקירה בעניינו ,הנוגע לעבירה מסוג פשע ,הועבר
לרשות התביעה )מכתב יידוע לחשוד(.
זכות היידוע
כל רשות תביעה ,משטרתית או פרקליטות ,עת הגיע לידה חומר חקירה הנוגע לעבירת פשע מחויבת לשלוח לחשוד הודעה על כך
)“מכתב יידוע לחשוד“( ,למען יידע מי שנחקר בעבירה זו כי חומר החקירה בעניינו התקבל אצלה לבדיקה ,וכי תינתן לו הזכות
להשמיע את דברו בעניין בטרם יוחלט להגיש נגדו כתב אישום )הליך שימוע(.

החריגים לקיומה של זכות היידוע
זכות היידוע קיימת רק בעבירות מסוג פשע :מכאן שבעבירות מסוג עוון וחטא לא קיימת זכות היידוע .חטא הינה עבירה שעונשה
הינו עד שלושה חודשים ,עוון הינה עבירה שעונשה עולה על שלושה חודשים ועד לשלוש שנים ופשע הינה עבירה שהעונש לגביה
עולה על שלוש שנות מאסר.
החלטת פרקליט מחוז או ראש יחידת תביעות שיש מניעה לשליחת מכתב יידוע :מכאן שמדובר בסמכות שבשיקול דעתו של
ראש רשות התביעה הרלוונטית בהתאם לכללים המנהליים .את ההחלטה ראש רשות התביעה צריך לקבל בעצמו ,לאחר ששקל את
כל השיקולים הרלוונטיים וכמובן שההחלטה צריכה להיות מתועדת ומנומקת.
זכות היידוע לא ניתנת לאדם המצוי במעצר :לא שולחים מכתב יידוע אל מי שבעת העברת החומר לתביעה היה במעצר והוגש
כנגדו כתב אישום בתקופת מעצרו .מכאן שהזכויות הטמונות בסעיף 60א לחסד”פ אינן זכויות מוחלטות אלא זכויות יחסיות.
שר המשפטים רשאי לקבוע סוגי פשעים שבהם לא תינתן זכות יידוע:בהתאם לסעיף 60א)ט( לחסד”פ התקין שר המשפטים
את תקנות סדר הדין הפלילי )קביעת סוגי פשעים שלגביהם לא תחול חובת היידוע לפי סעיף 60א)א( לחוק( ,תשס”ה.2005-השר
קבע בתקנות כי בעבירה של תקיפה כלפי בן משפחה ,עבירה לפי סעיף )382ב( לחוק העונשין ,ובעבירה של גרימת חבלה של ממש
כלפי בן זוג ,עבירה לפי סעיף )382ג( לחוק העונשין ,וכל עבירת פשע שנעברה במהלך ביצוע אחת מעבירות אלה או בהקשר אליהן
אין חובה לשלוח מכתב יידוע לחשוד.

קיבלת מכתב יידוע לחשוד )הזמנה לשימוע( ,מה עליך לעשות?
קודם כל ,זכור כי מרגע קבלת ההזמנה לשימוע עומדים לרשותך  30ימים בלבד לפנות לרשות התביעה בבקשה מנומקת מדוע יש
להימנע מהגשת כתב אישום כנגדך .כמו כן ,נוכח חשיבותה הרבה של הזכות לשימוע ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות
לפגיעה בזכות זו על המשך ניהול ההליך הפלילי נגדך ובכך על עתידך ,עליך להתייחס להודעת היידוע בכובד ראש ומומלץ מאוד
להיוועץ בעו”ד פלילי באשר לאפשרויות השונות העומדות בפניך .באפשרותך ליצור עימנו קשר בכל שעה
בטלפון  052-6885006או באמצעות הטופס המקוון באתר.
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