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תל אביב

 לפני:

בית משפט

כתב אישום
פלילי

חקירה פלילית

מודיעין

 אחרי:
כתב אישום
פלילי

חקירה פלילית

מודיעין/
מחלקת חקירות

בית משפט
כלכלי

ועדת אכיפה
מנהלית
ערעור

בירור מנהלי

 קושי בעובדה שהכלי הפלילי הינו כלי האכיפה היחידי -
•
•
•
•

הימשכות ההליכים
הכלי הפלילי לא מתאים להפרות קלות
השלכות קיצוניות על יחידים
אין אפשרות להתאים הליך וסנקציה למעשה

 התוצאה :לעיתים פליליות יתר ,לעיתים העדר מענה לחלק
מההפרות  -אכיפה בלתי אפקטיבית בשוק ההון

האמצעי :יצירת הליך אכיפה מנהלי מאוזן והוגן
שיגביר את אפקטיביות האכיפה בשוק ההון
תכליות :שיפור ניהול כספי הציבור ,הבטחת אמינות
המידע שיקבל הציבור מן החברות המדווחות ,שיפור
הממשל התאגידי ושמירה על תחרות הוגנת בין
הפעילים בשוק

 רשימת הפרות מנהליות בחוק ניירות ערך ,בחוק הייעוץ ובחוק הקרנות,
למשל:
 הפרות צל של העברות הפליליות העיקריות -
• איסור על מסחר במידע פנים
• איסור על פרסום פרט מטעה לציבור
• מצג כוזב/מטעה כדי להניע לביצוע עסקה בניירות ערך
• השפעה אסורה על שער נייר ערך – רק עסקאות מתואמות
 הפרות בתחום ההשקעות -
• קבלת טובת הנאה בקשר עם ייעוץ/שיווק השקעות שאינה שכר
• מתן טובת הנאה ליועץ בקשר כדי לקדם מוצרים מועדפים בניגוד לטובת לקוח
• מנהל קרן הציע תשלום או הטבה בקשר עם רכישת יחידות בקרן
• השתמש בנכסי הקרן באופן אסור

השוואת עבירות וסנקציות
פלילי

מנהלי

עבירות דיווח

מעשה :אי דיווח או הכללת פרט מטעה
מודעות :נדרש להוכיח מחשבה פלילית  -כוונה
להטעות משקיע סביר
עונשים :עד  5שנות מאסר  +קנסות פליליים +
הגבלת כהונה לדירקטורים

מעשה :כנ"ל
רשלנות" :היה עליו לדעת" שיש בכך כדי
להטעות משקיע סביר
עונשים :קנסות מוגבלים והגבלות כהונה ורישוי

מידע פנים

מעשה :איש פנים או מי שקיבל את המידע מאיש
הפנים
מודעות :מחשבה פלילית
עונשים :עד  5שנות מאסר  +קנסות פליליים +
הגבלת כהונה כדירקטור

מעשה :כנ"ל
רשלנות" :היה עליו לדעת" שהמידע הוא מידע
פנים ,כי מקבל המידע יעשה שימוש במידע פנים
וכו'
עונשים :קנסות מוגבלים והגבלת כהונה ורישוי

תרמית

מעשה :מניפולציה – השפעה בדרכי תרמית על
תנודות שערי ניירות ערך ,הנעה – הצגת מצג
כוזב להניע אדם לבצע עסקה בני"ע

מעשה :מניפולציה  -עסקה עצמית  /עסקה
מתואמת  /ייצוב אסור ,הנעה – כנ"ל

מחשבה פלילית :הוכחת כוונה לרמות או
להשפיע
עונשים :עונשים עד  5שנות מאסר  +קנסות +
הגבלת כהונה כדירקטיור

הנעה  -רשלנות " :היה עליו לדעת"
מניפולציה – ללא יסוד נפשי
עונשים :קנסות מוגבלים והגבלת כהונה ורישוי

 היסוד הנפשי המרבי – רשלנות ,סטיה מסטנדרט התנהגות סביר
• בחלק מן ההפרות אין יסוד נפשי
 נטל ההוכחה – נטל מנהלי ,עובד ציבור סביר היה משתכנע
• רמת הוכחה נמוכה מנטל ההוכחה של מעבר לספק סביר
• רמת הוכחה תותאם לכל מקרה ומקרה על פי מורכבותו וחומרתו

 אין תחולה מלאה לדיני הראיות

 עיצומים כספיים  -מותאמים לחומרת העבירות ולזהות המבצעים
(תאגידים ויחידים)
 הגבלת עסוק – עד שנה בגין הפרות חמורות
 ביטול/התליית רשיון

 נקיטת פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה
 תשלום לנפגע ההפרה

 תאגידים מדווחים
 נושאי משרה בתאגידים מדווחים – דירקטורים ומנהלים
 מנכ"ל – אחריות פיקוחית

 גורמים מורשים
• מנהלי קרנות נאמנות
• נושאי משרה בקרנות הנאמנות

• יועצי השקעות ,משווקי השקעות
• מנהלי תיקים

 משקיע בניירות ערך

 כל אדם (בעיקר מידע פנים)

 בירור מנהלי
 יו"ר הרשות בעל הסמכות לפתיחה בהליך מנהלי
 ועדה אכיפה מנהלית  3 -חברים :יו"ר הועדה  -עובד רשות ני"ע

ממונה על ידי היו"ר  2 +חברים שממונים על ידי שר המשפטים
 הליך מנהלי מבוסס מסמכים ותצהירים -השמעת עדים ברשות
 הליך שקוף

 עיכוב ביצוע אוטומטי של  60ימים
 ערעור לבית המשפט הכלכלי

הליך פלילי מול הליך מינהלי

מינהלי

פלילי
חקירה

רשות ניירות ערך

בירור מינהלי – רשות ניירות ערך

הגורם הפותח
בהליך

פרקליטות  -הגשת כתב אישום

יושב ראש הרשות – כתב טענות מינהלי

הגורם הדן
ומכריע בעניין

בית המשפט הכלכלי

הוועדה המינהלית

זכויות
המפר/נאשם

•זכות עיון בחומר החקירה
•בדרך כלל – זכות שימוע טרם הגשת כתב
אישום
•זכות טיעון בעל פה
•זכות הבאת עדים

• זכות לקבלת מידע בעניין ההפרה
• זכות טיעון בכתב ובעל פה
• הבאת עדים רק ברשות

אופי הדיון

שני צדדים מתדיינים מול שופט
כבילות לדיני הראיות ולסדר הדין הפלילי

הליך מנהלי המבוסס על עובדות מתועדות
המותב אינו כבול לדיני הראיות ,ייקבעו סדרי דין על ידי
הוועדה המנהלית ויפורסמו.

נטל ההוכחה

מעל לכל ספק סביר

רמה מינהלית – רף הוכחה שרשות סבירה הייתה רואה בה
מספקת לקבלת ההחלטה

הסנקציות

מאסר (בפועל; על תנאי); קנס

עיצום כספי; איסור כהונה כנושא משרה בכירה בגוף מפוקח;
התליית רישיון; תשלום לנפגע ההפרה; פעולות לתיקון ההפרה
ומניעת הישנותה; אמצעי אכיפה על תנאי.

קלון

יש

אין

ערעור

ערעור לבית המשפט העליון

עתירה מינהלית לבית המשפט הכלכלי (מחוזי ת"א)

 הרכב הוועדה ועצמאותה
 אין מעבר מהליך מנהלי להליך פלילי
 בירור מנהלי מוחלש יחסית לחקירה פלילית

 הבניית שיקול הדעת לצורך בחירת ההליך  +פירסום
 זכות טיעון בעל פה  +זכות לבקש שמיעת עדים
 אמצעי אכיפה מוגבלים

 אין קלון
 ערעור בזכות לבית המשפט הכלכלי +עיכוב ביצוע של  60ימים
 תקופות התיישנות קצרות

 בעלי הסמכות :יו"ר רשות ני"ע ,פרקליט מחוז
 התנאים:
• פלילי -

יו"ר רשות ני"ע/פרקליט מחוז :יסוד סביר לחשד כי בוצעה עבירה
מנהלי  -יו"ר רשות ני"ע :יסוד סביר להניח שבוצעה הפרה

• מילוי תנאי ההסדר ישרת את העניין הציבורי

 תוכן ההסדר:
• הסדר מוסכם להטלת אמצעי אכיפה
• תוצאת ההסדר  -המנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים אם ההליך החל
• אין צורך להודות בעובדות

 פרסום

 תוכנית אכיפה פנימית אפקטיבית:
 שיקול באכיפה מנהלית ובכריתת הסדרים
 הגנה מפני אחריות פיקוחית של מנכ"ל

 מהי תכנית אכיפה אפקטיבית? בין היתר -
• ביצוע סקר סיכונים
• גיבוש תוכנית אכיפה פנימית
• הטמעת התוכנית בארגון
• בקרה ואכיפה של התוכנית
• אכיפה עצמית :חשיפת הפרות חוקי ני"ע והודעה לרשות במקרים המתאימים

 הפרות מנהליות מקבילות לעבירות הפליליות העקריות באותו תחום
 הקמת טריבונל מנהלי מאוזן

 הליך מנהלי מבוקר (שיקול דעת מובנה וגלוי) ,שקוף לציבור
 אכיפה מנהלית גם כנגד גופים שאינם בעלי רשיון
 הגבלת עיסוק כסנקציה מנהלית

 אחריות פקוחית של מנכ"ל
 ביקורת שיפוטית מובנית בהליך המנהלי

 ההליך הפלילי ימשיך להיות כלי אכיפה מרכזי של הרשות -
•
•
•
•

יתמקד בעבירות שבבסיסן מחשבה פלילית
תיקים בעלי היקף גדול או חומרה מיוחדת ינותבו להליך הפלילי
התעצמות הסנקציות הפליליות
רק במסגרת ההליך הפלילי יוטלו עונשי מאסר בפועל ועל תנאי

תודה רבה

