גישור בהליך פלילי  -עורך דין פלילי אסף דוק

17/11/2018
077-5006206
052-6885006

גישור בהליך פלילי
הליך הגישור הפלילי משמש כחלופה לניהולו של משפט פלילי כנגד נאשם ,במסגרתו עורך
הדין של מבצע העבירה נפגש עם נפגע העבירה ונציגי התביעה לשם סגירת התיק הפלילי
בדרך של הסכם גישור בין הצדדים שתכליתו לתקן את הנזקים שגרם המעשה הפלילי.
ההסדר המוצע מוגש לבית המשפט אשר לו הסמכות לקבלו או לדחותו.
בשנים האחרונות הולכת וגוברת המגמה של הכנסת הליך גישור גם במרחב הפלילי בישראל .הבסיס המשפטי
לקיום ההליך הוא סעיף  144לחוק סדר הדין הפלילי שעניינו "הסכמה בדבר עובדות וראיות".
הפניה להליך של גישור יכולה להגיע גם במהלכו של משפט ולא רק בראשיתו .אמנם השאיפה היא לעשות את
הגישור בהתחלה כדי לנסות ולחסוך את הדיון ואולם הניסיון מראה שלעיתים הצדדים בשלים לגישור רק בשלב
מאוחר יותר של המשפט .לעיתים גם גישור נכשל בשלב המקדמי והצדדים חוזרים להליך באמצע שמיעת הראיות.
אחד ההבדלים הבולטים בין הסדר טיעון להליך גישור פלילי הינו המקום שיש לקורבן העבירה בהליך .הליך
הגישור הפלילי מייחס חשיבות רבה לנפגע העבירה ודעותיו ,זאת בניגוד להסדר טיעון אשר ברובן של הפעמים
נחתם ללא ידיעתו של נפגע העבירה .גישור בין נפגע עבירה לבין מבצע עבירה ,מאפשר ערוץ תקשורת פתוח
ביניהם במסגרתו יכולים הצדדים  ,בסיוע צד שלישי נייטרלי  ,לדון במעשה הפלילי ,בתוצאותיו וליטול חלק
באיחוי הפגיעות שנוצרו .התיאוריה העיקרית המבססת הליך הגישור הפלילי היא "תיאוריית הצדק המאחה".
הליך גישור פלילי מתאים בעיקר במקרים בהם הנאשם איננו חולק על העובדות השונות ,אך יחד עם זאת ,מבקש
לשנות את סעיף העבירה.
הליך הגישור בפלילים מקטין את השימוש באמצעים פוגעניים של המשפט הפלילי ,דבר העולה בקנה אחד עם
עיקרון המידתיות הקבוע בחוק יסוד :כבוד האדם וחירותו ואף מביא להקטנת העומס על מערכת האכיפה
הפלילית .משכך ,הופך הגישור הפלילי להליך מקובל בשדה המשפט הפלילי המביא בעקבותיו לתוצאות משביעות
רצון ,תוך כדי שמירה על מקצועיות ויעילות.
תפקידו של עורך הדין הפלילי בהליך הגישור הפלילי הוא לקיים מפגשים בין הצדדים האמורים ,ביחד ולחוד עד
לגיבושו של הסכם גישור שיוגש לבית המשפט לצורך קבלת תוקף משפטי להסכם בין הצדדים.
במידה והנכם מעוניינים לקבל ייעוץ משפטי ו/או ייצוג משפטי בהליך הגישור הפלילי ,הנכם מוזמנים ליצור עימנו
קשר לתיאום פגישה ונשמח לסייע ולהציע לכם מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה אישית .הפניה אינה כרוכה
בהתחייבות כל שהיא מצדכם .סודיות מלאה מובטחת.
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