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שינוי עילת סגירה של תיק פלילי
אזרחים נורמטיביים רבים מופתעים לגלות בתעודת היושר שהוציאו כי הם מחזיקים
ברישום משטרתי בעקבות תיקים עליהם נחקרו בעבר במשטרה ,בזמן ששאלת מידת
מעורבותם ואשמתם מעולם לא נבדקה והוכחה בבית המשפט .כך קורה ,שכן מלבד מאגר
הרישום הפלילי בגין הרשעות ,המשטרה מנהלת מאגר נוסף בנוגע לתיקים הנמצאים
בחקירה ותיקים שהסתיימה בהם החקירה והוחלט על-ידה או על-ידי התביעה שלא
להגיש בהם כתב אישום – תיקים סגורים .עו"ד אסף דוק מסביר אודות הדרכים לבטל
רישום משטרתי בגין תיקי חקירה שנסגרו זה מכבר.

שינוי עילת סגירה של תיק פלילי
אזרחים רבים מגלים כי רישום משטרתי בעקבות מקרה עליו נחקרו ושהסתיים מבלי שהוגש נגדם כתב אישום
עדיין מופיע בפלט הרישום הפלילי גם לאחר שנים רבות .ידה של המשטרה אינה "קלה על ההדק" בכל
הקשור לסגירת תיקי חקירה בעילה של חוסר אשמה פלילית ,גם כאשר על-פי הראיות עילה שכזו בהחלט
נראית הדבר הצודק והנכון ביותר לחשד שמעולם לא אומת.
ישנם מצבים בהם חקירה במשטרה תגיע לסיומה גם מבלי שיוגש נגד החשוד כתב אישום בגין העבירה עליה
נחקר ,תוך שימוש באחת מתוך ארבע עילות סגירה:
 .1חוסר ראיות  -במצבים בהם לא היה למשטרה מספיק ראיות שבכוחן להרשיע אדם בעבירה שיוחסה
לו.
 .2חוסר עניין לציבור  -במצבים בהם המשטרה הגיעה לקביעה ערכית כי אין תועלת ציבורית
בהעמדה לדין .ככלל ,מדובר במצבים בהם אכן קיימות ראיות המצביעות כי החשוד ביצע את העבירה
המיוחסת לו ,אולם האינטרס הציבורי שבאי העמדה לדין גובר בנסיבות העניין על העמדתו לדין פלילי.
שיקולים שיכולים להשפיע על ההחלטה הם :גילו ,מצב בריאותו ,עברו הפלילי ואפשרות שיקומו של אותו
אדם וכדומה.
 .3העדר אשמה  -במקרים בהם אין כל ראיה הקושרת את החשוד לביצועה של עבירה ,באופן שלא
ניתן לייחס לו כל אשמה .תיק שנסגר בשל היעדר אשמה יימחק מרישומי המשטרה.
 .4עבריין לא ידוע  -במקרים בהם אין כל כיוון חקירה משמעותי ולא ידוע אפילו לכאורה מי ביצע את
העבירה שנחקרה במשטרה.
עינינו הרואות כי גם כאשר אדם נחקר במשטרה והתיק נגדו נסגר בעילה של חוסר עניין לציבור או חוסר
ראיות ,הוא עדיין מחזיק ברישום משטרתי אשר משאיר ספק באשר לחפותו .בשונה מכך ,רק תיק משטרתי
שנסגר בעילה של העדר אשמה נמחק לגמרי ממחשבי המשטרה ולא מותיר כל רישום לחובתו .מכך נולד
הצורך להגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק עליו נחקר בעברו.

כיצד ניתן להביא לשינוי עילת הסגירה בתיק משטרתי שנסגר?
לשם שינוי עילת סגירה בתיק פלילי ,תחילה יש לגשת לתחנת המשטרה בה נחקר האירוע ולבקש לצלם את
חומר הראיות בתיק )יש למלא טופס בקשה מיוחד בנושא( .לאחר שעושים זאת יש לפנות בבקשה מנומקת
בכתב לגורם שגנז את התיק ולבקש את שינוי עילת הסגירה בתיק הפלילי )מחוסר עניין לציבור  /חוסר
ראיות( להיעדר אשמה פלילית .במידה והבקשה תיענה בחיוב הרישום יימחק לחלוטין מגיליון המרשם
הפלילי .את הבקשה לשינוי עילת הסגירה ניתן להגיש גם לאחר  30יום מרגע סגירת התיק.
מצבים בהם ניתן יהיה להביא לשינוי עילת הסגירה הם מצבים בהם אין כל ראיות כנגד החשוד או שקיימות
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ראיות סותרות חזקות שיש בהן כדי לשפוך אור אחר על תיק החקירה .כמו כן ,ישנם מצבים בהם תתקבל
הבקשה לשינוי עילת הסגירה על מנת ולא לפגוע בעתידו המקצועי של המחזיק ברישום הפלילי.
בקשת שינוי עילת סגירה נשענת ברובה על נימוקים משפטיים על בסיס ניתוח חומר הראיות שנצבר במהלך
חקירת המשטרה .לכן ,מומלץ שלא לנקוט בפעולות עצמאיות בנושא מחיקת רישום משטרתי שכן הדבר
עלול במקרים מסוימים אף להביא לפתיחה מחודשת של תיק החקירה .ראוי ונכון להיעזר בשירותיו של עורך
דין פלילי הבקיא במתווה המשפטי ,הפסיקה והדקויות הנדרשות למחיקה מוצלחת של הרישום משטרתי.

דוגמאות להחלטות שהתקבלו בדבר שינוי עילת סגירה בתיקי לקוחות המשרד
דוגמא לתשובת הפרקליטות בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק של לקוח המשרד
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דוגמא לתשובת התביעה המשטרתית בדבר החלטתם לשנות את עילת הסגירה בתיק של לקוח
המשרד
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יש לחובתכם רישום משטרתי שאתם מעוניינים להביא למחיקתו?
דבר ראשון עליכם לפנות לעורך דין פלילי הבקיא בתחום על מנת שייעץ לכם על דרך הפעולה הטובה ביותר
ויגיש עבורכם בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק הפלילי לגורם המתאים שבסמכותו להביא למחיקת
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הרישום המשטרתי נגדכם .אתם מוזמנים ליצור עימנו קשר בטלפון  052-6885006או באמצעות הטופס
המקוון באתר ,ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה
בהתחייבות כל שהיא מצדכם .סודיות מלאה מובטחת.
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