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 10.1דיווח על סיום ההליכים המשפטיים ועל פקיעת צו עיכוב יציאה מהארץ
 .1בעבר אירעו לא אחת תקלות חמורות ,שנגרמו כתוצאה מכך שפרקליט לא העביר דיווח
מדוייק ומיידי למערכת המרשם הפלילי על סיום ההליכים בתיק הפלילי שבו הופיע .דיווח
מדוייק ומיידי חשוב הן כדי לשמור על זכויותיו של הנאשם ,שלא יפגע בשל רישום שגוי לגביו
במרשם הפלילי ,והן כדי לאפשר לפרקליטות ולגורמים נוספים להיעזר במרשם הפלילי ככלי
עבודה יעיל ואמין.
 .2לפיכך ,חייב כל פרקליט להעביר דיווח מלא ,מדוייק ומיידי ,למערכת המרשם הפלילי ,עם
סיום ההליכים בתיק הפלילי שבו הופיע.
 .3בין היתר ,אירע שעוכבה יציאתו של אדם מהארץ לאחר תום ההליכים נגדו ,עקב צו עיכוב
יציאה מהארץ שהוצא נגדו במהלך משפטו ,אשר נותר בתוקף גם לאחר תום ההליכים
המשפטיים נגדו ,אף שבטלה המניעה לצאתו של הנאשם מהארץ .תקלות מעין אלה אירעו
בשל אי דיווח למשטרה על סיום ההליכים בתיק ועל פקיעת הצו.
 .4אכן ,ככלל ,חובת הדיווח למשטרה על פקיעת צו עיכוב היציאה מהארץ מוטלת על מזכירות
בית המשפט .יחד עם זאת ,לא תמיד ערה המזכירות לפקיעת הצו הנובעת מסיום ההליכים
המשפטיים בתיק.
 .5לפיכך ,כדי למנוע גרימת עוול מיותר לנאשם )העלול אף להוביל לחיוב המדינה בנזיקין עקב
כך( ,בכל מקרה שבו מוצא ,לבקשת שוטר או פרקליט ,צו עיכוב יציאה מהארץ להבטחת
נוכחותו של הנאשם בארץ עד לסיום ההליכים ,על התובע המטפל בתיק לדווח על סיום
ההליכים בתיק ועל פקיעת תוקפו של הצו למשטרה ,וזאת בכל מקרה שבו סיום ההליכים
משמעותו פקיעת צו עיכוב היציאה מהארץ.
 .6הפרקליט מתבקש לדווח כאמור ,אף שמבחינה משפטית "חובת הדיווח" אינה מוטלת על
הפרקליטות .לכל הפחות ,מוטל על הפרקליט להסב את תשומת לב מזכירות בית המשפט
לסיום ההליכים בתיק ולעובדה כי עקב כך פקע צו עיכוב היציאה מהארץ.
 .7יצויין ,כי דיווח זה נדרש מעבר לדיווח הרגיל למענ"א ,שבו מדווח הפרקליט על סיום
ההליכים בתיק.
 .8מובן מאליו ,כי הנחיה זו איננה מתייחסת למקרה שבו הוגש ערעור על הזיכוי וערכאת הערעור
חידשה את צו עיכוב היציאה מהארץ.

