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זכות ההיוועצות עם עורך דין בחקירה – האם הדבר מחשיד?
עצורים ונחקרים רבים תוהים האם בקשה לליווי ולהיוועצות עם עורך דין מנוסה מעוררת חשד נוסף
כנגדם .התשובה לכך היא חד ומשמעית :לא .היוועצות עם עורך דין טרם החקירה או במהלכה היא זכות
לכל נחקר ונחקר ואין הדבר מחשיד אותם .עו"ד אסף דוק מסביר אודות החשיבות בהיוועצות עם עורך
דין פלילי מקצועי טרם החקירה ולפניה ובמיוחד אם מדובר בחקירה הראשונה.

זכות ההיוועצות בעורך דין לפני חקירה
היוועצות של נחקר עם עו”ד מקצועי ומנוסה הבקיא בדינים היא זכות בסיסית אותה יש לממש .זכותו זו רלוונטית לכל סוגי החקירות
החל מחקירה פלילית במשטרה ,כלה בחקירת מצ”ח ועד לחקירה של רשויות המס .לעיתים הנחקרים הם אנשים שזוהי חקירתם
הראשונה והם אינם מכירים את זכויותיהם ואת ההתנהלות הכללית הנהוגה .הדבר תקף גם לאנשים ה’מנוסים’ בחדר החקירות.
בחירה בזכות להיוועץ עם עורך דין בין אם פלילי ,צבאי ,עו”ד לתעבורה ועוד ,איננה יכולה לשמש כנגד הנחקר .לעומת זאת ,בחירתו
בזכויות אחרות שלו יכולות לשמש כנגדו בהליך המשפטי כגון שמירה על זכות השתיקה .הזכות להיוועצות עם עו”ד ידועה כזכות
חשובה שהוכרה בפסקי הדין השונים ובחוק.

מה החשיבות של היוועצות עם עורך דין לפני החקירה במשטרה?
נחקר חף מפשע שלא משתמש בזכותו להיוועץ עם עו”ד עלול להפליל את עצמו או לנקוט בצעדים שיכולים להוות עבורו אסון
בהמשך ההליך הפלילי נגדו .הנחקר ,שלא מבין זאת בהתחלה ,עשוי למצוא עצמו מאחורי סורג ובריח ללא שום יכולת לחזור חזרה.
המדינה בעד שמירה והגנה על זכויותיה של נחקרים ועצורים ולכן הזכות הבסיסית שיש לנקוט בה ללא היסוס היא הזכות להיוועצות
עם עורך-דין.

מה עשוי לקרות אם נחקר לא משתמש בזכותו להיוועץ עם עורך דין?
נחקרים ,לרוב אנשים שזוהי חקירתם הראשונה ,לא יודעים כי חוקרי המשטרה נוקטים בשיטות מגוונות על מנת להפעיל לחץ על
הנחקר בכדי לקבל הודאה .כחלק מפעולתם ,מותר להם לשקר ולהמציא לדוגמה ,כי טביעות האצבע של הנחקר נמצאו בזירת
הפשע .בעקבות כך ,נחקר שלא מכיר את שיטות אלה ובעל אמון רב בגוף המשטרתי יכול להודות בעבירה שלא ביצע .הודאת השווא
יכולה להימנע לולא מימשו את זכותם להתייעץ עם עורך-דין.

מה החשיבות של היוועצות עם עורך דין בחקירה הראשונה?
למרות שהיוועצות מאוחרת עם עו”ד עדיפה על חוסר התייעצות ,ישנה חשיבות רבה בהיוועצות בחקירה הראשונה .לעיתים נחקרים
ללא ניסיון ,עלולים ליפול במלכודת שחוקרי משטרה טומנים ולהפליל עצמם כשהם למעשה חפים מפשע .הדבר לרוב ,יכול לקרות
בחקירה הראשונה ,שלעתים מהווה מצב מלחיץ מאוד ולא שגרתי ,והיוועצות לאחריה עלולה לטמון קשיים בתיאום הגרסאות שנמסרו
לאחר מכן .יש להסביר זאת לבית המשפט והדבר מחשיד עוד יותר את החשוד או הנאשם יותר מאשר התייעצות בחקירה.
היוועצות עם עורך-דין במהלך החקירה מקנה ביטחון בקיום הליכי חקירה הוגנים ולכן מימוש זכות זאת תהייה מבחינת השופט כזכות
שמומשה כפי שמעוגן בחוק ולא כדבר מפליל .היוועצות עם עורך-דין מקצועי ומנוסה תספק וודאות במצב מלחיץ ולא שגרתי ולא
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תוסיף חשדות נגדכם ,על כן ,בכל מקרה של חקירה ,במשטרה או במצ”ח פנו באופן מיידי לעורך-דין שיפעל באופן בלתי מתפשר
למען חפותכם.
נוכח חשיבותה הרבה של החקירה הפלילית ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך הפלילי
נגדך ,חשוב שתיוועץ עם עורך דין פלילי טרם החקירה .דע – כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך לחקירה עדיפה על פני יעוץ
בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה .במידה והסתבכת בביצוע מעשה העשוי לגבש נגדך חקירה פלילית באפשרותך ליצור
עימנו קשר בכל שעה בטלפון  052-6885006או באמצעות הטופס המקוון באתר.
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