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 מעבר לשישה חודשי�תפוסבהלהארכת תקופת החזקתהדיו  בבקשת המשטרה

החלטת בית המשפט בבקשת המשטרה בלשכתנו התקבלה לאחרונה תלונה שעניינה

35לפי סעי$, שנתפס על ידה, של מחשבתוק$ החזקתה בדיסק קשיח המארי� את צו לית  

[מעצר וחיפוש(פקודת סדר הדי  הפליליל , בחלו$ שישה חודשי�.1969*ט"תשכ] נוסח חדש)

אד� אשרל"אמורה היתה המשטרה להחזיר על פי חוק את התפוס, מבלי שהוגש כתב אישו�

(מידיו נלקח "להל " צו,")המחזיק:  המארי� את תקופת אלא א� כ  ינת  על ידי בית המשפט

ללא, לעשרות פריטי� של חשודי� שוני� בעבירות שונותבקשת ההארכה התייחסה. ההחזקה

עד לסיו� ההליכי�"של התפוסי� בית המשפט התבקש להתיר החזקת�. הול�פירוט

"ונעתר לבקשה בהחלטה" המשפטי�  ". כמבוקש:

המבירורנו העלה כי בהלי� נפלו ליקויי� שפט שהתבטאו בי  היתר בהתנהלות בית

לאולא התבקש להגיב לבקשה,לדיו  לא זומ  המחזיק; שהדיו  התקיי� במעמד צד אחד,בכ�

הצו נית  באופ  גור$; לקונית ובלתי מנומקתהיתה ההחלטה;בה ההחלטהמת  דברהודע לו

;"כללי"תיקכבקשר לעשרות תפוסי� שנכללו בבקשה אחת בתיק שנפתח על ידי המזכירות 

כאשר לא נפתחו הליכי�,"עד לסיו� ההליכי� המשפטיי�"הצו לא נית  לתקופה קצובה אלא

. כאלה

יש לית  את הדעת כי בקשות, לפקודה סדרי דיו  בבקשה35א$ כי לא נקבעו בסעי$

אלא א� כ  קיימת הוראה(נשמעות במעמד שני הצדדי� וכל צד לדיו  זכאי להשמיע דברו 

זה). אחרת בחוק  מצא ביטוי בפסיקה המחוזית בה נקבע כי דיו  בהארכת תקופת החזקת כלל

פוגע פגיעה בלתי סבירה בקניינו של אד� ויש בו משו�, מוזמ  לדיו שהמחזיקחפ0 תפוס מבלי

אז(ראה דבריו של השופט(הפרת כללי הצדק הטבעי  90/94)ש"ב(ש"ב, ריבלי 'א) כתוארו

נ באהר; 766,)8(י� מחוזי כר� לז דינ, מדינת ישראל' עטווה אלסנע  92161/02)א"ת(ש" ג�
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נ שהתפוס נמצא בידי המשטרה ואי  לכאורה חשש, זאת לזכור.)משטרת יפו' סלע משה

ב ככל שמצא בית המשפט כי במקרה.כי החקירההלי או לשיבוש מחזיקועל ידיו לפגיעה

זאת. ראוי כי הדבר ימצא ביטוי בהחלטה מנומקת,במעמד צד אחדשלפניו ראוי לית  החלטה 

צו, ועוד על למחזיקראוי שתישלח, משנית  על מנת שיוכל לכלכל צעדיו, דבר נתינתוהודעה

 מקבל המחזיקג� כאשר. ככל שימצא לנכו , להגיש בקשה לבית המשפטובי  היתר בהתא�

 מסירת העתק אינה,כל פני�על. הוא מקבל זאת רק א� ביקש לקבלו,העתק של דיסק שנתפס

 לקבל את התפוס א� אי  המחזיקמשו� שזכותו של מייתרת את מת  ההודעה על נתינת הצו

.סיבה להחזיק בו

ל, יעמוד על קבלת בקשה מפורטתשבית המשפט איפוא ראוי עניינו של כל המתייחסת

לו, תפוס ש�, ע� כל הפרטי� הרלוונטיי� טרת התפיסה ועודמ, סוג החשדות, המחזיקלרבות

ע . בעבירות שונות שוני�מחזיקי�שרות תפוסי� שוני� של ולא בקשה המכילה רשימה של

השומה על לב, בקשהבית המשפט לבחו  את , למש� התפיסה, למהות העניי ,בי  היתר, בשי�

והמחזיקלמידת הפגיעה בזכותולאופי החפ0 .פרטיותל לקניי 

ה כזו הארכ": תפוס אינה יכולה להיות בלתי מוגבלתהארכת תקופת החזקת. זאת ועוד

ללהיות איננה יכולה זמ מסוי� לתכלית מסוימת ומטעמי� לצמיתות ועליה להינת

בו...ראויי� , המש� החזקת החפ� בידי המשטרה. לא הרי תפיסת חפ� כהרי המש� ההחזקה

שנגרמה לו כתוצאה יש בו כדי לפגוע בזכות הקניי של הבעלי� מעבר לפגיעה, כ� נקבע

א�, לפיכ�. מעצ� התפיסה לא די שתפיסת הנכס נעשתה בעילה מבוררת אלא יש לבחו

הפגיעה נעשתה לתכלית ראויה וא� המש� החזקת החפ� בידי המשטרה אינו פוגע בבעל 

נ6686/99פ"בש("הזכות בנכס במידה העולה על הנדרש ד"פ, מדינת ישראל' אליהו עובדיה

.)464)2(נד

, הדר� הראויה לניהול הלי� כזה עשויה להצרי� זמ  רב יותר מ  הדר� בה נוהל, אכ 

.אול� שיקול זה אינו מכריע כאשר מדובר בהלי� משפטי שזכויות אד� כרוכות בו

,בכבוד רב
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