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סגירת תיק פלילי ללקוח שנחשד בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד לעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה .בעקבות ייצוג משרדנו
הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לסגור את תיק החקירה נגדו בעילה של הסדר מותנה במסגרת הליך
"הטיה מהליך פלילי" אשר מפנה חשודים להליכי שיקום בשירות מבחן כתחליף להעמדתם לדין פלילי.

סגירת תיק פלילי ללקוח בעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פרקליטות בגין קבלת דבר במרמה וכן הפרעה ושיבוש חומר מחשב כלפי חברה בינלאומית
מוכרת .יודגש כי המדובר היה באדם נורמטיבי ,ללא כל עבר או רקע פלילי ,וכי עד לאירועים נשוא תיק החקירה דנן ,היה העולם
הפלילי זר לחלוטין לנוף חייו.
מדובר היה בלקוח אשר הודה מן ההתחלה בביצוע העבירות שיוחסו לה ומשכך נטען על-ידי משרדנו כי בחינה מעמיקה ועניינית של
התיק ,ובעיקר בחינה מדוקדקת של השתלשלות הדברים שקדמו לו ,מתוך התחשבות בנסיבותיו המיוחדות של הלקוח ,תוביל
למסקנה כי דין תיק החקירה להיסגר ולהיגנז לאלתר.
בעקבות כך ולאחר בחינת מכלול החומר ,הוחלט בפרקליטות מחוז מרכז לאמץ את טענותינו ולסגור את התיק נגד הלקוח בהליך
הסדר מותנה במסגרת פרויקט הטיה מהליך פלילי ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי והכתמת עתידו .יודגש ,כי ככל והפרקליטות לא
הייתה נענית לבקשתנו לסגור את התיק ,בפועל לקוח המשרד היה צפוי לעמוד בפני סיכון עונשי גבוה לאור המדיניות הנוקשה של
רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות מחשב וקבלת דבר במרמה.

פרויקט הטיה מהליך פלילי – שיקום במקום אישום
בעת האחרונה החל יישומו של פרויקט חדש בשם “הטיה מהליך פלילי” ,לאחר עבודת מטה ארוכה שנערכה במשרד המשפטים
ובהשתתפות נציגי הרשויות הרלוונטיות .מדובר בפרויקט המבוסס על מודלים דומים שקיימים זה מכבר בארה”ב ,ומטרתו להוות
חלופה לשתי האפשרויות המרכזיות שעומדות כיום לרשות התביעה – סגירה של התיק הפלילי או הגשת כתב אישום.
הטיה מהליך פלילי משמעה כי במקרים מסוימים לא ימצאו את עצמם חשודים בפני כתב אישום ,אלא יופנו להליכי שיקום תחת
פיקוחו של שירות המבחן .הליכים אלו כוללים בין היתר טיפולים קבוצתיים ,תוכניות חינוכיות שונות ,פיצוי לנפגעי העבירה וצדק מאחה
– אשר מטרתם היא להוות פתרון מקיף שיתרום לחברה בכללותה ויוציא את החשוד ממעגל הפשיעה .הפניה למסלול זה נקבעת
בהתאם לקריטריונים שנקבעו מראש.
להלן העתק הודעת פרקליטות מחוז מרכז שנשלחה למשרדנו בעניינו של הלקוח .מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו,
פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:
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