מהי עבירה פלילית?  -עורך דין פלילי אסף דוק

16/07/2018
077-5006206
052-6885006

מהי עבירה פלילית?
המונח עבירה פלילית מתייחס לקשת רחבה של עבירות המפרות את החוק הפלילי,
בהתאם לקביעות בית המשפט .מדובר בעבירות המבוצעות על ידי וכנגד אדם ,גוף או
ארגון ,פוגעות בסדר החברתי ועשויות להוביל לפגיעה בגוף ,בנפש וברכוש .הענישה על
עבירות פליליות משתנה ממקרה למקרה בהתאם לסוג העבירה ,חומרתה ,נסיבותיה ,עבר
פלילי של הנאשם ,ובאם הביע חרטה על מעשיו.

אודות המשפט הפלילי
משפט פלילי הינו תחום המגדיר כללי התנהגות שנחשבים לשליליים ואסורים בחברה .מי שמואשם בעבירות
אלו יועמד לדין פלילי שאכיפתו באחריותה מדינה ,באמצעות המשטרה והתביעה הכללית .תפקידו העיקרי
של בית משפט פלילי הוא לקבוע אם עונה העבירה על הגדרות הדין הפלילי ,ומכאן להרשיע את הנאשם ,או
שאינה עונה על ההגדרות ולכן לזכות הנאשם .יש לציין כי העמדה לדין פלילי נסמכת במרבית המקרים רק
על התנהגות פלילית ,ולא על כוונה או מחשבה פלילית שאינה מגובה במעשה .בנוסף ,משפט פלילי יחול
רק על אדם הכשיר בעיני החוק לעמוד לדין .לדוגמא ,מי שהינו קטין ,חולה אנוש או חולה נפש אינו כשירי
לעמוד לדין פלילי.

סוגים של עבירות פליליות
החוק הישראלי מגדיר מספר רב של עבירות פליליות המקיפות תחומי חיים מגוונים ,והתנהגויות שונות.
עבירות אלו כוללות בין היתר תקיפה ואלימות ,רצח ,עבירות מין ,עבירות רכוש ,עבירות זיוף ,עבירות מס,
סחיטה באיומים ,החזקה ,שימוש וסחר בסמים ,ונהיגה בשכרות .כמו כן נכללות תחת ההגדרה עבירות נשק,
לשון הרע ,שוחד ,הימורים לא חוקיים ,הסתה לגזענות ,סרסרות ,התקהלות אסורה ,ואפילו עבירות תנועה
מסוימות נחשבות לעבירות פליליות.

ענישה על עבירה פלילית
כאמור ,הענישה על עבירה פלילית משתנה בהתאם לסוג העבירה ולהגדרות המצוינות בחוק .העונשים
עשויים להתחיל בקנס כספי ,להמשיך לאזהרה ,מעצר בית ומאסר על תנאי ,ולהגיע עד למאסר עולם.
לדוגמא ,העונש המרבי על אונס הוא  20שנות מאסר ,בעוד שעל עבירת גניבה העונש המרבי הוא  3שנים.
כמו כן ,עבירות פליליות רבות מדורגות בהתאם למידת חומרתן .למשל ,גניבה בנסיבות מחמירות עלולה
להעלות את רף הענישה ל 7 -ואף ל 10 -שנות מאסר ,ובעוד שדינה של החזקה עצמית היא עד שנתיים
מאסר ,סחר בסמים עלול להוביל גם ל 20 -שנות מאסר.

מרכיביו של ההליך הפלילי
הליך פלילי מתחיל עם הגעת מידע לרשויות החוק ,אשר מעיד על חשד לביצוע עבירה פלילית על ידי אדם,
קבוצת אנשים או ארגון .המשטרה פותחת ברישום ובחקירה של החשוד ושל עדים למקרה ,ונצברות ראיות
הקשורות בו .במידה שלא נמצאו מספיק הוכחות ,אם הנחקר נמצא זכאי או שמדובר בעבירה קלה שאין בה
עניין לציבור ,ייסגר ההליך כבר בשלב זה .מאידך ,אם נמצאו מספיק ראיות או שהנאשם הודה בעבירה,
יועבר המקרה לידי התביעה הכללית .תובע מטעם המדינה יבחן את המקרה ויחליט אם לסגור את התיק
ללא הגשת כתב אישום ,להחזיר למשטרה את התיק להמשך חקירה ,או להגיש כתב אישום .הגשת כתב
אישום מהווה התחלה של הליך משפטי המנוהל בין הנאשם למדינה התובעת ,שיכול להסתיים בהסדר טיעון
או בפסק דין של בית המשפט.

מהו כתב אישום?
כתב אישום מוגש לבית המשפט באמצעות תובע מוסמך מטעם המדינה שכפוף למשטרת ישראל או
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לפרקליטות המדינה .מרגע שהחקירה הסתיימה התיק מועבר ליחידת התביעות במשטרה או לפרקליטות
המדינה להחלטה האם להגיש כתב אישום נגד החשוד או אם לאו .שיקול הדעת היחידי יהיה של התובע,
הוא במקרה הזה הופך להיות "מדינת ישראל" והוא זה שיחליט אם יש מקום להגשת כתב אישום ופתיחת
הליך פלילי ומשפטי נגד אדם.
במידה והתביעה סבורה כי ישנו סיכוי סביר להרשעה בתיק ,לאחר שבחנה את חומר הראיות הגולמי,
בעבירות מסוג פשע ,שדינן מעל  3שנות מאסר ,היא מחויבת לאפשר לו הזדמנות להציג את טענותיו בפניה
תוך  30יום בבקשה מנומקת מדוע יש להימנע מלהגיש בעניינו כתב אישום.
התובע הממונה על התיק הינו עורך דין מטעם המדינה המוסמך מטעם היועץ המשפטי לממשלה .ברוב
המקרים ,המאשימה תהיה מדינת ישראל למעט מקרים של "קובלנה פלילית פרטית" ,שבה אדם פרטי יכול
להאשים אדם אחר באמצעות הגשת כתב אישום פרטי לבית המשפט בהתאם לרשימה סגורה של עבירות
המפורטות בתוספת השנייה לחוק סדר הדין הפלילי נוסח משולב תשמ"ב .1982

חשיבותו של ייצוג משפטי הולם
חשוב להבין כי עבירות פליליות כרוכות בהליך מורכב ,אשר ניתן להשפיע על תוצאותיו כבר בשלבים
הראשוניים של החקירה המשטרתית ,ובהמשך גם מול התביעה הכללית ובית המשפט .בנוסף ,לעיתים
קרובות הגדרות המשפט הפלילי אינן חד משמעיות ונתונות לפרשנות ,ולא אחת החקירה המשטרתית
מתנהלת באופן בלתי חוקי .לכן ,על מנת להוציא את הצדק לאור ולהפחית את מידת הנזק והענישה ,חשוב
מאוד לקבל ייצוג מטעם עו"ד פלילי מיומן.

זומנת לחקירת משטרה או שהוגש נגדך כתב אישום?
דבר ראשון עליך לפנות בהקדם לעזרתו של עורך דין פלילי על מנת שייעץ לך מהי דרך הפעולה הטובה
ביותר עבורך כעת .גם אם טרם קיבלת כתב אישום רצוי לשכור את שירותיו של עו"ד פלילי וזאת על מנת
שזה יבחן אפשרות של סגירת התיק הפלילי ויפעל למניעת הגשת כתב אישום בעניינך .אתה מוזמן ליצור
עימנו קשר בטלפון  052-6885006או באמצעות הטופס המקוון באתר ,ונשמח לסייע ולהציע לך מענה
ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה
מובטחת.
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