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סגירת תיק פרקליטות בחוסר אשמה ללקוח שהואשם במעשה מגונה
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד למעשה מגונה בקטינה אותה הכיר באמצעות הפייסבוק.
הלקוח הכחיש מן ההתחלה את המיוחס לו על ידי המתלוננת .בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט בפרקליטות
מחוז ירושלים לסגור את התיק נגדו בעילה של היעדר אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו
לחלוטין בפרשה.

סגירת תיק פלילי בהיעדר אשמה ללקוח שהואשם במעשה מגונה בקטינה
נגד לקוח המשרד נפתח תיק בחשד למעשה מגונה בקטינה אותה הכיר בצ’אט של פייסבוק .הלקוח ,אדם בן  ,35זומן לחקירה
לראשונה בחייו על ידי חוקרי תחנת בית שמש בטענה לביצוע של מעשה מגונה בקטין מעל גיל  14תוך ניצולו )סעיף ) 348ד( לחוק
העונשין ,תשל”ז ,(1977-לאחר שהקטינה התלוננה כי ביצע בה שורה של מעשים מגונים.
החקירה והטענות להן נדרש הלקוח לתת מענה כמו גם ההשפלה שחווה עת נחקר לראשונה בחייו הסבו לו נזק ,דאגה וקשיים רבים
אשר השפיעו עליו רבות כמו גם על יכולתו להתרכז במשימות היומיומיות כל זאת על לא עוול בכפו.
הלקוח שיתף פעולה באופן מלא בחקירתו וטען כי המדובר באירוע בו פעל באופן תמים וללא כל ידיעה באשר לגילה של המתלוננת
כאשר סבר כי היא לכל הפחות בת  16שנים ,כאשר לאורך האירוע כולו לא בא במגע עם המתלוננת באופן שנגד את רצונה ,במהלך
האירוע כולו לא עשה דבר מעבר ללחבק ולנשק את המתלוננת למשך זמן קצר .לא זו אף זו ,המתלוננת לא השמיעה מורת רוח או
טרוניה כלשהי לאחר מכן והמשיכה להתנהל באופן רגיל ושגרתי תוך שהיא מנסה לקבוע עם הלקוח פגישות נוספות שנמנעו רק לאור
העובדה כי לא היה ברשותו רכב על מנת ולהגיע לאיזור מגוריה.
לאור זאת ,משרדנו אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת חפותו של הלקוח וטען לסגירת התיק
נגדו לאלתר מחוסר אשמה .במסגרת הייצוג נטענו טיעונים משפטיים וראייתיים רבים אשר השמיטו לחלוטין את הקרקע מתחת לרגלי
תלונתה של המתלוננת.
בין היתר ,משרדנו טען כי האירוע בגינו נחשד הלקוח הינו תולדה של התנהלות תמוהה ובלתי מתקבלת על הדעת מצידה של
המתלוננת בעצם הגשת התלונה הן לאור הנסיבות ורצונה להמשיך ולהיפגש ,הן בשל חוסר סבירות מועד הגשת התלונה ביחס למועד
ההתרחשות והזמן הרב שעבר ,כל זאת כאשר בפועל הלקוח דאג תמיד לכבדה באופן המלא ביותר במהלך פגישתם ומבלי שידע את
גילה האמיתי ,תוך שהדברים כולם נעשים בהסכמה מלאה ובהדדיות של שני הצדדים.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של יום להביא לסגירת תיק החקירה כנגד הלקוח בהיעדר אשמה פלילית ובכך
לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בפרשה שנוהלה נגדו.
להלן העתק הודעת פרקליטות מחוז ירושלים שנשלחה למשרדנו בעניינו של הלקוח .מפאת החיסיון והשמירה על
פרטיותו ,פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:
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