ערר על החלטה שלא לחקור או להעמיד לדין חשוד בעבירה  -עורך דין פלילי אסף דוק

14/08/2018
077-5006206
052-6885006

ערר על החלטה שלא לחקור או להעמיד לדין
חשוד בעבירה
מרגע שנודע למשטרה על ביצוע עבירה מסוג פשע ,בין אם על ידי תלונה ובין אם בעקבות
מיידעים כלשהם ,המשטרה למעשה מחויבת לפתוח בחקירה .יחד עם זאת ,לרשות
החוקרת וכן לתביעה ,עומד עדיין שיקול דעת נרחב בכל הנוגע לסגירת החקירה ולגניזת
התיק ,וזאת ,בהתאם לעילות הקבועות בחוק )חוסר ראיות ,העדר עניין לציבור וחוסר
אשמה( .מתלוננים אינם חייבים להשלים עם ההחלטה לגנוז את תלונתם ובמסגרת
זכויותיהם כנפגעי עבירה זכאים הם להגיש ערר על ההחלטה שלא לחקור או לא להעמיד
לדין את מי שפגע בהם .עו"ד אסף דוק מסביר אודות הליך הגשת ערר על ההחלטה שלא
לחקור או שלא להעמיד לדין ומרכיביו.

הסמכות שלא לחקור או שלא להעמיד לדין
בנוגע לעבירות שאינן מוגדרות כפשע ,קצין משטרה בדרגת פקד ומעלה מוסמך להורות שלא לפתוח כלל
בחקירה בנוגע לעבירות מסוג זה ,במידה והוא סבור שאין בדבר עניין לציבור.
כמו כן ,גם אם נמצאו מספיק ראיות לשם העמדה לדין ,ואפילו אם המדובר בעבירות מסוג פשע ,עדיין
קיימת אפשרות שפרקליט בכיר יחליט שלא להעמיד לדין ,במידה והוא סבור כי אין בהעמדה לדין עניין
לציבור .מכך ,ניתן להבין ,כי למרות שהנחת הבסיס היא להעמיד לדין במקרה של כל עבירה בפלילים ,עדיין
יכול לגבור האינטרס הציבורי בעניין זה או אחר שלא להעמיד לדין.

הגשת ערר על ההחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין
במקרים בהם אכן נסגר תיק חקירה כנגד חשוד ,עשוי להיגרם לעיתים עוול קשה למתלונן או המתלוננת
בתיק .עקב כך ,במסגרת זכויותיהם של נפגעי העבירה ,קבע המחוקק את הזכות של נפגע העבירה להגיש
ערר על ההחלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין.
על מנת להבטיח את קיומה של זכות זו ,קבע המחוקק כי על רשויות החקירה והתביעה לעדכן את נפגעי
העבירה בעניין ההליך שנפתח בעקבות תלונתם .כך ,במקרה שהרשות החוקרת החליטה שלא לחקור או
שלא להעמיד לדין ,היא מחויבת על פי חוק למסור לנפגע העבירה הודעה בכתב על ההחלטה לסגור את
התיק ,תוך פירוט עילת הסגירה .על החלטה לסגור תיק קיימת לנפגע העבירה הזכות לערר .ערר זה צריך
להיות מוגש בתוך שלושים ימים לאחר שנמסרה למתלונן הודעה בכתב על ההחלטה שלא לחקור או שלא
להעמיד לדין ,אולם ניתן לבקש הארכת מועד.
ההחלטה בעניין הערר שהוגש חייבת להימסר למתלונן ,וכאשר מדובר בתיק מין או אלימות חמורה,
ההחלטה חייבת להתקבל ולהימסר למתלונן תוך פרק זמן מקסימלי של שישה חודשים מיום הגשת הערר .יש
לתת את הדעת ,כי למעט במקרים חריגים ,ברוב המקרים מיודע החשוד על הגשת הערר ע"י נפגע העבירה.
יצוין ,כי במידה וכתוצאה מהגשת הערר החליט הגורם המוסמך לשנות את עילת הסגירה בתיק ,נמסרת
לחשוד הודעה גם על כך ,והחשוד רשאי אף הוא מרגע זה ,לפנות לרשות ששינתה את עילת הסגירה,
בבקשה מנומקת לשנות את עילת הסגירה.
חשוב לדעת ,כי במקרים רבים ,כאשר התקבלה ברשות החוקרת החלטה שלא לפתוח בחקירה או שאין
להעמיד לדין ,עשויה הרשות לעמוד על כך בעיקשות ,וככל שחולף הזמן ,הסיכויים להגמשת העמדה
ולקבלת הערר ,פוחתים בצורה דרמטית.
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סיוע של עורך דין בהגשת ערר על סגירת תיק פלילי
לאור האמור ,ניתן להבין ,כי כנפגע עבירה ,בבואך להגיש ערר על החלטה שלא לחקור או לא להעמיד לדין,
חשוב מאד ורצוי להיוועץ בעורך דין פלילי .על עורך הדין הפלילי לבחון את המקרה לעומק על מנת להעריך
את סיכויי הערר ולגבש עמדה .כמו כן ,יש לתת את הדעת לכך שבמקרים מסוימים ,במקום להגיש ערר,
ערוץ הפעולה הנכון עשוי להיות קובלנה פלילית פרטית ,אשר מהווה ערוץ פעולה אלטרנטיבי להשגה על
החלטת הרשות לגניזת תלונה בפלילים.
במידה ואתה מעוניין להגיש ערר על החלטה שלא לחקור בתלונה או שלא להעמיד לדין אדם שפגע בך,
אתה מוזמן להיוועץ עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה
ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה
מובטחת.
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