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מתפרסמת בזה הצעת חוק של חברי הכנסת מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת:

הצעת חוק סדר הדין הפלילי )תיקון מס' 84( )שינוי פרטי ההודעה על סגירת תיק לעניין עילת 
הסגירה(, התשע"ח–2018 *

בחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, התשמ"ב–1982 1, בסעיף 62)ב(, במקום הקטע החל 1 תיקון סעיף 62
במילה "בחתב" ועד המילה "והחשוד" יבוא "בחתב; בהודעה חאמור תצוין עילת סגירת 
התיק, ובלבד שהחשוד נתן את הסחמתו לחך מראש; לא נתן החשוד הסחמה מראש חאמור, 
ובולט, חי החשוד רשאי לברר את עילת הסגירה  יצוין בהודעת הסגירה, באופן ברור 

באמצעות פנייה אל התובע שסגר את התיק, באחת הדרחים שיפורטו בהודעה; החשוד".

]נוסח משולב[,  62)ב( לחוק סדר הדין הפלילי  סעיף 
התשמ"ב–1982 )להלן – החוק(, קובע חי אם הוחלט לסגור 
תיק, יקבל החשוד הודעה בדבר סגירת התיק ותצוין בה 

העילה לסגירתו.

חדי למנוע פגיעה אפשרית בשמו הטוב של החשוד, 
מוצע לקבוע חברירת מחדל חי בהודעת סגירת התיק לא 
תפורט עילת הסגירה, אלא אם חן החשוד נתן את הסחמתו 

לחך מראש.

התיק  סגירת  עילות  בין  הבדלים  יש  ואולם, 
והשלחותיהן )למשל, רישום מהמרשם הפלילי נמחק רק 
אם תיק נסגר בעילה של חוסר אשמה(. לפיחך, מוצע לקבוע 
חי אם החשוד לא נתן את הסחמתו מראש חי בהודעת 
הסגירה  בהודעת  יצוין  הסגירה,  עילת  תצוין  הסגירה 
חי החשוד רשאי לברר את העילה באמצעות פנייה אל 

התובע שסגר את התיק, והחול חפי שיצוין בהודעה.
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