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 7112, במאי 72      
 לכבוד

 ד יואל הדר"עו
 היועץ המשפטי

 המשרד לביטחון פנים
 באמצעות אתר קשרי ממשל

 
 ,שלום רב

 
 ( חקירת חשודים)תזכיר חוק סדר הדין הפלילי  :הנדון

   5102 -ה"התשע, (חקירת חשוד בעבירת ביטחון -תיקון)
 עבריתהאוניברסיטה ה, הערות הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

 

שבמרכז לחינוך משפטי , הרינו להעביר לך בזאת את הערות הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות

חקירת )לתזכיר חוק סדר הדין הפלילי  1,האוניברסיטה העברית, הפקולטה למשפטים, קליני

הקליניקה לזכויות אדם  .7112-ה"התשע, (חקירת חשוב בעבירת ביטחון -תיקון( )חשודים

מתמקדת בעידוד הטמעת התחייבויות מדינת ישראל מכוח משפט זכויות האדם  בינלאומיות

ל "קליניקה בשנהבמסגרת פעילות הההערות לתזכיר החוק נכתבו  .הבינלאומי במשפט הישראלי

המוחלט והמנהגי להטמעת התחייבויות מדינת ישראל במשפט הבינלאומי ביחס לאיסור ה "תשע

הערות יתמקדו ה, משכך. או המשפיל/או הבלתי אנושי ו/כזרי וועל כל צורות היחס הא על עינויים

  .איסור על עינוייםהיבטים הקשורים בב

 

רואה בחומרה את תזכיר החוק שמבקש הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות כי , נקדים ונאמר

חקירת חזותי של  מתיעוד, וקבוע פטור גורףלהפוך להוראה קבועה את הוראת השעה המעניקה 

עומד בניגוד להתחייבויותיה של מדינת ישראל במישור  פטור זה .ים בביצוע עבירות ביטחוןחשוד

המלצות חוזרות ונשנות של ועדת זכויות האדם והוועדה נגד ומתנגש חזיתית עם הבינלאומי 

ח הוועדה הציבורית "של דו' חלק ב) ועדת טירקלכן בניגוד להמלצת -כמו. ם"עינויים של האו

נראה כי תזכיר , לא פחות חמור מכך. 7110מפברואר ( 01.2.7111הימי מיום  לבדיקת האירוע

את , שהוקם לצורך יישום דוח טירקל, חנובר'בטרם ישלים צוות צ, החוק הוכן במעין מחטף

 . עבודתו ויפרסם את מסקנותיו

 

 :להלן עיקר הערותינו

 חשיבות התיעוד החזותי .0

עיל למאבק משמש אמצעי יההודאה והוא ת בהבטחת אמינומכרעת לתיעוד חזותי חשיבות  

בידי ( התעללות: להלן)או המשפיל /או הבלתי אנושי ו/ובכל צורות היחס האכזרי ו בעינויים

                                                           
1
, ובליווי המנחה האקדמי ,אשר רוטברג ולירון שוורץ ההערות לתזכיר חוק זה הוכנו בסיועם הרב של הסטודנטים 

, הפקולטה למשפטים, משפטי קליניהמרכז לחינוך , מיותואת אדם בינללזכויו הקליניקה, תומר ברודי' פרופ
 .האוניברסיטה העברית
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שהם שוטרים האמונים על אכיפת החוק ומצווים לשמש דוגמא ומופת לשמירה על , חוקרים

גורמי אכיפת החוק  מפני התנהגות לא חוקית של מרתיעבעל אפקט  כלימדובר ב. שלטון החוק

בירור האמת והוכחת או הזמת תלונות של הטוענים שחקירתם לוותה מקור ראייתי לשם וכ, מחד

, אף שמשקלו של הטיעון בדבר הבטחת אמינות ההודאה לצורך הרשעה. באלימות נפשית או פיזית

חזותי  ממשקל הטיעון הרואה בתיעודאינו פחות , הקשור גם הוא בטבור ההגנה על זכויות אדם

 2,מו כהצדקה למשיכת ידיים מהצעה זונדון כבר לכשעצואף , כלי מרכזי להרתעה מפני עינויים

  .הערותינו יתמקדו בטיעון השני

 

 למאבק בעינוייםיעיל ככלי  התיעוד החזותי .7

ובהם המשטרה ושירות הביטחון , (ובכלל) אופי הפעולה של גופי הביטחון בישראלידוע לכל כי 

עדויות חוזרות ונשנות של נחקרים . ין היתר חקירות המאופיינות גם באמצעי לחץכולל ב, הכללי

של החקירה בעבירות ביטחון מצביעות על שימוש בשיטות חקירה וכליאה במתקני 

 ואאכזרי , יהעולות כדי הפרת האיסור המנהגי והמוחלט על עינויים ועל יחס בלתי אנוש ,כ"השב

מהעולם החיצוני  םתקיהביטחוניים מנו העציריםע של רובם המכרי, בזמן חקירתם. משפיל

אפילו לא בחקירת המשטרה השזורה ולרוב מסיימת את הליך החקירה , והיעדר תיעוד חזותי

לקיים ביקורת מערכות אכיפת החוק לאיין במידה רבה את עצם האפשרות של  ולעל, כ"בשב

וד יותר את הסיכון לשימוש מצב זה מגביר ע. המעצרתנאי החקירה ועל התנהלות יעילה על 

 . שוואירת החשוד ולקבלת הודאות באמצעי חקירה פסולים לשב

 

ישראל חתמה דינת מ, מעבר להיותה מחויבת לכך מכוח המשפט הבינלאומי המנהגי וההומניטרי

 1891כבר בשנת  אנושיים או משפילים-האמנה נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים בלתיעל 

או התעללות /בכלל זה התחייבה לאסור באיסור מוחלט על עינויים ו. 1881בשנת אותה  ואשררה

האמנה גם קובעת את (. 4סעיף )לעבירה פלילית , כהגדרתם באמנה, ולהפוך את העינויים( 7סעיף )

' ס)לאפשר הגשת תלונות , (17' ס), המעלות חשד להפרת איסור זהחובות המדינה לחקור תלונות 

, אם יורשעו, ן את החשודים בעבירות אלו באופן יעיל ואפקטיבי ולהשית עליהםלהעמיד לדיו, (10

לפי פרוטוקול איסטנבול בדבר חקירה ותיעוד (. 4' ס)ענישה ההולמת את חומרת העבירה 

על המדינות קיימת חובה , ם לזכויות האדם"אשר הוכר בידי נציבות האו, אפקטיביים של עינויים

 11' ס)למתלוננים באמצעות מנגנוני בקרה וחקירה יעילים  לוודא שמוענקת הגנה יעילה

 (.לפרוטוקול

 

, שתזכיר חוק זה מבקש להפוך אותה לקבוע, אחת התוצאות הבלתי נסבלות של הוראת השעה

אך לא , כ"תלונות בגין עינויים והתעללות בשב 944הוגשו לכל הפחות  7110-7111בשנים הינה ש
                                                           

 –תיקון ( )חקירת חשודים)התיעוד החזותי בחקירת חשודים בצל תזכיר חוק סדר הדין הפלילי "לינא סאבא : ראו 2
 .(71.2.7112: אוחזר בתאריך) אתר המכון הישראלי לדמוקרטיה "7111–ב"התשע, (חקירת חשוד בעבירת ביטחון

http://www.idi.org.il/ 

http://www.idi.org.il/
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רוב רובם של תיקים אלה נסגרו בשל היעדר יכולת להוכיח את  3.נפתחה ולו חקירה פלילית אחת

התיעוד החזותי כיוון שעבירת העינויים מתרחשת לרוב בחדרי חקירה סגורים . טענות החשודים

הראייתי בדרך הוא אולי הדרך היחידה שיכולה להתגבר על המכשול של התנהלות החקירה 

 .רות טרורחשודים בעבהוהוכחת או הזמת טענות לבירור האמת 

 

  מתנגד חזיתית עם המלצות ועדות משפטיות בינלאומיות וישראליותתזכיר החוק  .3

בהערותיה המסכמות נגד עינויים הוועדה המפקחת על האמנה הביעה , בהמשך ישיר לכך

(Concluding Observations )את דאגתה מכך שחקירות , 7118כבר בשנת , למדינת ישראל

ואף , וקבעה כי תיעוד כזה הינו צעד משמעותי בהגנה על העציר, כ פטורות מתיעוד חזותי"השב

הוועדה המליצה שמדינת ישראל תנהיג תיעוד חזותי לאלתר לכן . בהגנה על סוכני אכיפת החוק

לדווח על  ממדינת ישראל דרשה הוועדה 7117 בשאלון משנתגם  4.כאמצעי נוסף למניעת עינויים

 5.זותי בחקירות של עצורים החשודים בעבירות ביטחוניותצעדים שנלקחו בכדי לקדם את תיעוד ח

לבחון אפשרויות אלטרנטיביות  ,7114שנת ח שהוגש בסוף "בדו, התחייבה ישראל, בתגובה

ובתוכן האפשרות של הפיכת המידע המצטבר בחקירות הביטחוניות , להוראות השעה בנושא

לפעולות שנעשו " בירות ביטחוניותע"למוגן על ידי סיווג ביטחוני וצמצום המונח הנוכחי של 

על הרקע  6.בנסיבות שבהן יש חשש לפגיעה בביטחון הלאומי או שנעשו בהקשר לפעולת הטרור

ירחיב את תחולת הפטור מחובת תזכיר החוק שבנדון שתיקון ההגדרה בזו בלבד לא הזה ברור כי 

ר מנוגד להמלצות הרי שעצם מתן הפטו, כפי שצוין בדברי ההסבר להצעת חוק דנן, התיעוד

 . מדינת ישראל במשפט הבינלאומיהוועדה ואינו עולה בקנה אחד עם ההתחייבויות 

 

חשיבותו  אשר נדרשו לנושא ציינו את  ,ועדות ישראליותתזכיר החוק מתנגד גם עם המלצות 

שהיא  בווידאומעלתה העיקרית של ההקלטה : "כיברג קבעה גולדוועדת . האקוטית של התיעוד

כתוצאה מכך יקטן עוד יותר מספר הטענות נגד . בזמן החקירה" נוכחות"לצופה בה מאפשרת 

הקלטה כזו גם . לחקר האמת, במידה רבה יותר, ובידי בית המשפט יהא להגיע, אופן החקירה

וועדת   7."ותתרום לתדמיתה החיובית, תאפשר בקרה ציבורית על שיטות התחקיר של המשטרה

המליצה כי יש הוסיפה ו, המשט הימי בראשות השופט טירקל החקירה הממלכתית לחקר אירועי

לפי כללים שיקבע היועץ המשפטי לממשלה  גם במקרים של עבירות ביטחוןלתעד חקירות 

בתיעוד חקירות יש כדי לחזק את , לפי המלצותיה. בתאום עם ראש שירות הביטחון הכללי

                                                           
תיק , 71.1.7114-ו 12.0.7114מתאריך , תשובות הממונה על חוק חופש מידע לוועד הציבורי נגד עינויים בישראל 3

 .בהתאמה 28/ת, 71/ת' מס
4 Concluding observation of the Committee against Torture: Israel, UN Doc. CAT/C/ISR/CO/4, 
15.5.2009, p. 16. 
5  List of issues prepared by the Committee prior to the submission of the fifth periodic report of Israel 
(CAT/C/ISR/5)*, adopted by the Committee at its forty-eighth session, 7 May–1 June 2012, note 5 p. 2. 
6 5Th Periodic Report by the State of Israel before The Committee against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment Committee, note 19 p. 9. )"5102 להלן "תשובת המדינה( 

 07' עמ, 1884, דין וחשבון, לעניין העילות למשפט חוזרהוועדה לעניין הרשעה על סמך הודאה בלבד ו 7
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ת בעדותו בפני וועד, כ"אף ראש השב. כ"ת של חקירת תלונות נחקרי שבהיסודיות והאפקטיביו

מדינת ישראל הודיעה לוועדה  8.בחיוב תיעוד חזותי של חקירות השירותהציע לשקול , טירקל

החופפות לדרישות שהציבה , המפקחת על יישום האמנה נגד עינויים כי המלצות וועדת טירקל

ר החוק משלם אך מס שפתיים להתחייבויות והמלצות נראה כי תזכי 9.תבחנה, וועדת האמנה

השוקד בימים אלה על בחינת דרכים ליישום , חנובר'צוות צכאשר נכתב בתזכיר כי המלצות , אלה

, נראה כי דרך המלך איננה לבצע מחטף זה. יילקחו בחשבון בהמשך הליך החקירה, דוח טירקל

 . חנובר אמון על יישומם'ת צשצוו, שבפועל דוחה לחלוטין את המלצות ועדת טירקל

 

 לעינויים לשיקולי ביטחוןמעלות חשד האוי בין החובה לחקור תלונות האיזון הר .2

שיכולותיהם המודיעיניות של ארגוני הטרור הולכות מנסחי תזכיר החוק העלו את החשש 

לי תיעוד חזותי וקווטוענים כי  ומשתכללות ככל שגדלה כמות המידע והתיעוד אליהם הם נחשפים

ידי מהמתרחש ותם ארגונים להפיק לקחים באופן משל חקירות ביטחוניות עשוי לסייע לא

אך כבר הוער כי אין ממש בטענה זו . ובכך לחזק את היערכותם לקראת חקירות נוספות, בחקירה

ולכן ממילא ארגונים אלה יודעים אילו אמצעים נקטו , שכן אלפי חשודים היו כבר בחקירות כאלה

  10.החוקרים

 

תיעוד חקירות בעבירות ביטחון עשוי להרתיע נחקרים מפני כי , עוד טוענים מנסחי התזכיר

בשל החשש כי שיתוף הפעולה עם הרשות החוקרת יתגלה לחבריהם ולארגון , מסירות מידע

טענה זו . עבר כחומר חקירהאשר יו, הטרור באופן גלוי וברור באמצעות התיעוד החזותי או הקולי

בכל מקרה מתועדת בכתב ומוגשת לבית במשטרה ר וחקירת החשודים בטרור ת מאחבעייתי

חשוב  11.ף פעולהותיזו שתרתיע את החשוד מש הוספת אמצעי הצילום לא תהיה, לפיכך. המשפט

פוגעת , כ"להבדיל מחקירתו בשבשל חקירת החשוד במשטרה הימנעות מתיעוד חזותי , מכך

שכן בהיעדר תיעוד חזותי לא יוכל לבסס טענות , גןפגיעה של ממש בזכותו של החשוד להליך הו

והאם עדותו זו היתה , ולא יוכל אפילו להוכיח מה היה הלך רוחו כאשר העיד במשטרה, זוטא

 .נפגעת גם זכותו לחזקת החפות, בכך. חופשית ומרצון

 

יים אל מול כי האיזון הנכון בין זכויותיו של הנחקר להליך הוגן ולהגנה מפני עינו, לזה יש להוסיף

כי התיעוד כגון הקביעה , םומידתייפתרונות ביניים סבירים אינטרסים ביטחוניים מוגנים נעוץ ב

או באמצעות קביעה  ית המשפט ולא יהיה חשוף לכל דורשיוצג רק בדיון בדלתיים סגורות בפני ב

  . שרק סניגור בעל סיווג ביטחוני יכול לקבל חומרי חקירה אלה לידיו

 

                                                           
 .12' המלצה מס, 041' עמ, ח שני"דו, ועדת טירקל, 7111במאי  01הוועדה הציבורית לבדיקת האירוע הימי מיום  8
 .18' עמ, 2 ש לעיל"ה, 7114תשובת המדינה  9

10
  .1ש "לעיל ה, סאבא 
11

 .שם 



 
 

 ירושלים ,האוניברסיטה העברית ,הפקולטה למשפטים ,המרכז לחינוך משפטי קליני
www.cle.huji.ac.il   ל "דוא 22 8552855פקס  22 8552885טלפוןclinics@savion.huji.ac.ilw_la 

2 
  

 :סוף דבר

בניגוד , כי לו תתקבל הצעת החוק, נויאף שלא שיקול זה אמור להנחות, עבר לכך יש להזהירמ

. בתסבוכת בינלאומיתעצמה הרי שמדינת ישראל עלולה למצוא , גד עינוייםנ דהוועהלהמלצות 

שהצטרפות הרשות  הרי , היות וחלק מהחקירות מבוצעות במסגרת הסכסוך עם הפלסטינים

א עשויה להעניק במהרה לבית הדין הפלילי שבהאג סמכות חקירה הפלסטינית לאמנת רומ

בית ( complementarity)לפי עקרון המשלימות  12.והעמדה לדין בנושאים הקשורים בעינויים

הדין יהא מנוע מהחלת סמכותו על פשעו של אדם אם למדינה ישנה סמכות שיפוט לגביו ואותה 

 אדם זהעמיד לההאם באופן ראוי ת ומחליטה ביעילות ואפקטיביות את החשדומדינה חוקרת 

 unable or)אינה יכולה או אינה מעוניינת אם יוכח שהמדינה בעלת הסכמות לחקור  13.לדין או לא

unwilling )נבעה מחוסר רצונה או יכולתה עמיד חשוד לדין או שהחלטתה שלא להחקור כדין ל

גם אם המקרה הנדון מצוי , כותורשאי להפעיל את סמ יהיה בית הדין להאשים את אותו אדם

ובשל , המעניק פטור גורף מתיעוד חקירות, יתכן כי חוק כזה 14.בהליכים לפני בית משפט מדינתי

משמש אינדיקציה לכך שמדינת ישראל אינה מעוניינת בחקירה , כך פוגע באפקטיביות החקירה

 .ומשמש פתח להצדקת התערבותו של בית הדין הפלילי שבהאג, כזו

 

 .כל האמור לעיל נבקשכם בזאת לגנוז את תזכיר החוק האמור לאור

 

 

 , בכבוד רב
 ד"עו, בדארנה-באנה שגרי

 הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות
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