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התביעה ירד ר*

ע*תה שיטת - בפועל מאסר לעונש לעתור פוונה על הודעה הנדון:

 כוונה על להודיע תובע ״חובת עניינה אשר 3.13 המדינה פרקליט הנחיית עודכנה ,27/04/17 ביום .1
כי: היתי, בין נקבע, להנחיה 4 בסעיף בפועל״. מאסו לעונש לעתור
 שבחן לאחר וזאת התובע, של דעתו שיקול פי על יעשה בפועל למאסר לעתור כוונה על הודעה ״מתן

 לכך סבירה אפשרות קיימת כי ומצא דברים, של ולגופם סונסרטי באופן התיק נסיבות מכלול את
 שירוצה מאסר לרבות יורשע, אם הנאשם, על בפועל מאסר של עונש להטלת תעתור התביעה כי

במקור(. שירות״)ההדגשות בעבודות

 להטיל ביהמ״ש על אוסר 31.12.06 ביום לתוקף שנכנס (49 מספר הפלילי)תיקון הדין סדר חוק .2
מיוצג. בלתי נאשם על בפועל מאסר עונש

 במועד או האישום כתב הגשת במועד לביהמ״ש, להודיע התובע חובת נקבעה לחסד״פ א15 בסעיף .3
״הודעת :בפועל)להלן מאסר לעונש תעתור שהתביעה אפשרות קיימת כי הדיון, תחילת לפני אחר

 שיטת והתאמת התובע הודעת מתן לאופן באשר אחידה מדיניות גיבוש הינה זה מסמך מטרת .4
המשטרתית. התביעה ביחידות העבודה

 החלטה הינה בפועל מאסר הנאשם על להטיל מביהמ״ש שתבקש האפשרות בעניין התביעה החלטת .5
 הנדון התיק בהיבט הן דעת, שיקול להפעיל התביעה נדרשת קבלתה וטרם ורגישה מהותית

בכללותה. הראויה הענישה מדיניות בהיבט והן הנאשם, של ונסיבותיו

 אלא בלבד העבירה סוג פי על התביעה של ״טכני״ דעת שיקול בהפעלת המדובר אין זו במסגרת .6
 לתביעה הידועות בתיק, הרלוונטיות הנסיבות כלל בחינת נדרשת במסגרתה מהותית, בהחלטה

הראויה. העונשית העמדה גיבוש לצורך זה, בשלב

 נוכח וזאת ציבורי סנגור למינוי זכות לנאשם מקנה זו שכן התובע הודעת במתן מתקלות להימנע יש .7
מיוצג, שאינו נאשם על בפועל מאסר הטלת על שנקבע האיסור

התובע״(.
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- בלמ״ס -
 האישום כתב הגשת למועד נקבע התובע הודעת מסירת מועד פ לחסד״ (1א)א()15 סעיף הוראת עפ״י .8

המשפט. תחילת לפני אחר במועד או

 להקפיד יש המשפט לתחילת קודם תובע הודעת מסירת מאי הנובעות לתקלות לגרום שלא מנת על .9
האישום. כתב הגשת עם מסירתה על

 ההודעה כי לוודא יש האישום כתב הגשת במועד תובע הודעת נמסרה שלא ככל ואת, עם יחד .10
המשפט. תחילת לפני המשפט לבית תימסר

:התביעה לעמדת המלצה גיבוש .11

 מאסר עונש להטלת תעתור שהתביעה האפשרות את התובע ישקול אישום כתב גיבוש בעת (1
שיורשע. ככל הנאשם על בפועל

 שתגובש ומשמעותית מהותית החלטה הינה בפועל מאסר לעונש לעתור כוונה בדבר החלטה (2
:כגון לתיק הרלוונטיים והנתונים הנסיבות בכלל והתחשבות דעת שיקול הפעלת תוך

האישום. בכתב לנאשם המיוחסת העבירה ביצוע נסיבות א.

 ורישומים פלילי )מרשם הנאשם שם על הרישומים גיליון ובהן הנאשם של נסיבותיו ב.
האישום. כתב הגשת ליום נכון משטרתיים(

וכיוצ״ב. הענישה מדיניות ובהם נוספים כלליים ענישה שיקולי ג.

 יהא אחר, במועד ואם האישום כתב בהגשת אם המשפט לבית שתימסר ההודעה נוסח (3
התשמ״ב־ משולב[, ]נוסח הפלילי הדין סדר לחוק א׳15 ו־ 15 לסעיף ״בהתאם כדלקמן:

בפועל״. למאסר תעתור שהתביעה אפשרות ישנה כי המאשימה מודיעה ,1982

 כתב הגשת במועד לו ידועות שאינן מסוימות, עתידיות נסיבות בהתקיים רק כי תובע מצא (4
 לבית כאמור הודעה למסור רשאי יהא בפועל, מאסר של לעונש התביעה תעתור האישום,
זה. לעניין החוק דרישות את המקיימת תיחשב זו והודעה המשפט

:תיעוד (5
 ביומן יתועדו שבתיק, הראיות תמצית זה ובכלל התובע הודעת לעניין התובע נימוקי א.

התיק.
בהמלצתו, התובע הסתמך עליו הנאשם שם על הרישומים מגיליון עותק כי לוודא יש ב.

החקירה. בתיק ישמר
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:מוסמד תביעתי גורם ע״י ההמלצה אישור .12
הגדרה: (1

תביעות יחידת ראש סגן או תביעות יחידת ראש - זה מסמך לעניין מוסמך״ תביעתי ״גורם
ר׳ ע״י שהוסמך מי או תיקים סגירת סמכות בעלי הינם אשר צוות ראש או שלוחה ראש או

וה. לעניין בכיר תביעתי כגורם לשמש התביעות חטיבת

:מוסמד תביעתי גורם של אישור סבלת חובת (2

 גורם אישור נדרש בפועל מאסר לעונש שתעתור לאפשרות ביחס התביעה לעמדת א.
 של המקדמי בשלב כבר מחמירה עונשית עמדה בקביעת מדובר שכן מוסמך תביעתי

האישום. כתב הגשת

 יופעל וכי שניתן ככל אחידה תהיה הענישה מדיניות כי לוודא הינה האישור מטרת ב.
לביהמ״ש. ההודעה מתן טרם מוסמך, תביעתי גורם ע״י נוסף דעת שיקול

:המוסמד התביעתי הגורם אישור (3

 תיק בצירוף בפועל למאסר לעתור הכוונה לעניין התובע והמלצת האישום כתב טיוטת א.
הנוגע. המוסמך התביעתי הגורם לאישור יועברו החקירה

התיק, של המיוחדות נסיבותיו או העבירה סוג בשל מיוחדת רגישות המעוררים תיקים ב.
סגנו. או התביעות יחידת ראש לעיון יועברו

התובע. המלצת את לאשר אם יחליט המוסמך התביעתי הגורם ג.

התיק. ביומן יתועד המוסמך התביעתי הגורם אישור ד.

 התובע לידיעת זאת יביא התובע המלצת את לשנות המוסמך התביעתי הגורם החליט ה.
התיק. ביומן נימוקיו ויתעד

המוסמך. התביעתי הגורם אישור לאחר המשפט לבית יוגש האישום כתב ו.

:העונש לעניין התביעה עמדת שינוי .13

המצדיקים מיוחדים טעמים או חדשות נסיבות קיימות כי המשפט תחילת לאחר תובע ראה (1
את ישקול אשר מוסמך תביעתי גורם בפני כך על ימליץ העונש לעניין התביעה בעמדת שינוי

מלכתחילה. שנקבעה העמדה בשינוי הצורך
מטעמו מי ידי על או התיק ביומן ידו על תתועד ונימוקיה המוסמך התביעתי הגורם החלטת (2

לכך. שהוסמך
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־ בלמ״ס -
 עונש להטלת לעתור כוונתו על הראשונה, בהזדמנות ולנאשם, המשפט לבית יודיע התובע (3

 סעיף להוראת בהתאם אחרים, טעמים או חדשות נסיבות בשל הנאשם על בפועל מאסר
לחסד״פ. א)ב(15

:ובסרה פיסוח .14

 עבודה שיטת יישום את לוודא מנת על שוטפים ובקרה פיקוח יערכו התביעה יחידות ראשי א.
התביעה. ביחידות זו

 משמעותיות שיפוטיות החלטות התביעות חטיבת ראש לעיון יעבירו התביעה יחידות ראשי ב.
בנושא.

דע. העבודה שיטת של יישומה על להקפיד יש זה מסמך הפצת עם .15

בברכה,

תנ״צ זמיר, דדו עו״ד
תציעות רח״ט
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