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סגירת תיק מחוסר אשמה לשוטר לשעבר שנחקר בחשד שתקף ואיים
על שכניו
לקוח המשרד ,שוטר סיור לשעבר ,נחקר במשטרת כפר סבא בחשד שתקף ואיים על שכניו .הלקוח
הכחיש מן ההתחלה את החשדות שיוחסו לו ,תוך שטען שנפל קורבן לתלונת שווא שמניעיה אינם
טהורים .בעקבות ייצוג משרדנו ,הוחלט במשטרת ישראל לקבל את טענותינו ולהורות על סגירת התיק
נגדו מחוסר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו בתיק שנוהל נגדו.
לקוח המשרד ,שוטר סיור לשעבר ,נחקר במשטרת כפר סבא בחשד שתקף ואיים על שכניו לבניין.
הלקוח אשר רחוק כמזרח ממערב מן העולם העברייני בכלל ומן החשדות אשר הוטחו בו בפרט ,הוכה בתדהמה
כאשר ישב כאחרון העבריינים בחקירת משטרה ,תוך הטחת חשדות לפיהם לכאורה תקף ואיים על שכניו .תדהמה
זו גברה כאשר הבין שנפל קורבן לתלונת שווא אשר ככל הנראה מניעיה אינם טהורים.
החקירה והטענות להן נדרש לתת מענה ,כמו גם העובדה כי נחקר לראשונה בחייו תוך נתינת דגימות וטביעת
אצבעותיו ,הסבו ללקוח תחושות לחץ ומועקה חמורות .תחושות אלו השפיעו רבות על יכולתו להשלים עם עצם
העובדה כי אדם ישר ונורמטיבי מסוגו נחשד במסגרת חקירת משטרתית על מעשים שלא היו ולא נבראו.
עצם קיומו של תיק חקירה תלוי ועומד נגדו פגע בו קשות משום שבאותה העת החל בגיוס ליחידת האבטחה בנמל
התעופה בן גוריון.
צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטיים של הלקוח ופעל
לסגירת התיק נגדו מחוסר אשמה ,זאת בשים לב לתשתית הראייתית הרעועה ונסיבות חייו.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום לשכנע את יחידת הסדר מותנה תל אביב לסגור את תיק
החקירה נגדו מחוסר אשמה ,ובכך לאפשר לו לשוב לשגרת חייו ולהמשיך את גיוסו ליחידת האבטחה בנמל
התעופה.
יודגש ,כי ככל והמשטרה לא הייתה מקבלת את טיעונינו לגבי חולשת הראיות בתיק והיעדר אשמתו של הלקוח,
בפועל היה מוגש נגדו כתב אישום בעבירות אלימות על כל המשתמע מכך.
להלן העתק הודעת יחידת הסדר מותנה ת”א בדבר סגירת התיק נגד הלקוח מחוסר אשמה .מפאת
החיסיון והשמירה על פרטיותו פרטיו המזהים במסמך הושמטו:
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חשיבות איכות הייצוג המשפטי בהתמודדות מול האשמות שווא מצד
שכנים
גם אם אתה אדם נורמטיבי ,זה ששומר על החוק ,לא מעשן ,לא שותה ,זה שנוהג עם שתי הידיים על ההגה ותמיד
שם חגורה ,עובד בעבודה מסודרת ,בעל משרה מכובדת ,לעיתים אפילו ידוע בציבור ,משתדל לכבד את הזולת ולא
לעבור על החוק – פתאום ,ביום בהיר אחד וללא הכנה מוקדמת אתה יכול למצוא את עצמך בנקל תחת חקירה
באזהרה בגין חשד בלבד למעשה שביצעת לכאורה ,ומכאן העלילה יכולה רק להסתבך אם לא תשמור על כלל
היסוד האחד – התייעצות עם עורך דין פלילי טרם החקירה .לכן ,כדאי להתכונן לחקירה ברצינות רבה ,אף אם
אתה בטוח בצדקתך .חשוב לקבל ייעוץ לפני חקירה מטעם עורך דין פלילי מנוסה ללא קשר למסגרת שבה היא
נערכת .החקירה היא השלב הראשון בהליך הפלילי .לפעמים האמת היא פתלתלה ומעורבות האדם אינה כפי
שהוא סבור מראש .החוקרים ינסו למשוך אותו במילים ,לשכנע אותו על מעורבותו ולאסוף עדויות וראיות.
יש לדעת כיצד להיערך לחקירה בתבונה ,הן מבחינת מידע וזכויות אזרחיות וכלה בטקטיקות של חקירה וכיצד
להתגונן בפניהם .הניסיון מוכיח כי אדם שקיבל ייעוץ מקצועי עוד לפני החקירה ,לא איבד את שלוותו ,יכול היה
לענות על השאלות בקור רוח ופעמים רבות הדבר היטה את הכף לטובתו .גם אם מדובר בנחקר שבוודאות אשם,
הרי החקירה משמעותית מאוד להמשך ההליך שיבוא לאחר מכן ,וכל דבר שייאמר בחקירה עלול להשפיע על
עתידו.
זכור ,כל אמירה ,תגובה או הודאה בזמן החקירה – גורליים להמשך ההליך הפלילי נגדך .משכך ,כל מה שתאמר
בחקירתך עשוי לשמש נגדך בבית המשפט ,ומה שהיית אמור לציין במהלך החקירה ולא ציינת – לא תוכל לטעון
במועד מאוחר יותר ,שכן ידובר בגרסה כבושה שמשקלה הראייתי נמוך למדי לדעת בתי המשפט.
נוכח חשיבותה הרבה של החקירה ונוכח ההשלכות מרחיקות הלכת שעשויות להיות לה על המשך ניהול ההליך
נגדך ,חשוב שתיוועץ עם עורך דין פלילי מנוסה טרם החקירה .דע – כי התייעצות משפטית עוד בטרם הגעתך
לחקירה עדיפה על פני יעוץ בדיעבד ותיקון טעויות שנעשו במהלך החקירה.
צוות עורכי הדין שלנו ,ביניהם גם יוצאי הפרקליטויות השונות ורשויות האכיפה ,פועל במקצועיות ומסירות על מנת
ולהגן על זכויותייך .המשרד מונה צוות אנשים מוכשר וייחודי המתורגל בחשיבה “מחוץ לקופסה” למציאת פתרונות
מקוריים ופועל תמיד למען לקוחותיו ללא מורא ובנאמנות ,תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים
השונים עד לכיבוש היעד לשביעות רצון המטופל .במידה וזומנת לחקירת משטרה או הוגש נגדך כתב אישום
להתייעצות
דיחוי
ללא
פנה
בשכלה,
לקויה
או
נפש
חולת
בעילת
של
בעבירה
עימנו בטלפון  052-6885006או השאר פרטים ונשמח לסייע ולהציע לך מענה ופתרונות מקצועיים בהתאמה
אישית .הפניה אינה כרוכה בהתחייבות כל שהיא מצדך .סודיות מלאה מובטחת.
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