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עורך דין צבאי מומחה בדרום
עורך דין צבאי אסף דוק מעניק ייעוץ ,ליווי וייצוג משפטי לחיילים ,מלשב"ים ,אנשי קבע וחיילי מילואים
בנושאים הנלווים לתיקי החקירה וההליכים הפליליים והמשמעתיים המתנהלים נגדם וערוך למתן מענה
מיידי ומקצועי  24שעות ביממה לתושבי דרום הארץ .המשרד מעניק ללקוחותיו ובני משפחותיהם מאזור
הדרום את האפשרות לקבל ייצוג משפטי מקצועי ,יסודי ואחראי כבר מראשית ההליכים הצבאיים ועד
לסיומם .עו"ד צבאי אסף דוק הוא בעל היתר מיוחד להופיע בפני בתי הדין הצבאיים כסניגור צבאי
ולזכות משרדו ניסיון מעשי רב בטיפול בתיקים קלים ומורכבים כאחד.

עורך דין צבאי בדרום – אסף דוק
צה”ל מקיים מערכת חוק ומשפט משלו ,ובסמכותו לשפוט חיילים בשירות סדיר ,מילואים או אזרחים העובדים תחת מרות הצבא.
לבית דין צבאי המורכב מבית דין קבוע וזמני יש סמכות לדון בעבירות בעלות אופי צבאי או פלילי .מדי שנה נשפטים אלפי חיילים בבתי
דין אלו בקשת רחבה של עבירות כדוגמת אלימות ,סמים ,גניבה ,משמעת ,התנהגות ועריקות .עבירות ואישומים אלו משפיעים על חייו
של הנידון גם מעבר למסגרת הצבאית ,וישנה חשיבות מרובה לשירותי עורך צבאי פרטי ,מנוסה ומיומן .עורכי הדין הצבאיים מטפלים
בקשת רחבה של תחומים ,הכוללים ייעוץ ,ייצוג ,הגנה וליווי משפטי.
מדי שנה שופטים בתי דין צבאיים אלפי חיילים ,המואשמים בקשת רחבה של עבירות בדרגות חומרה שונות ,חלקן ייחודיות לצבא
ואחרות משתייכות לדיני פלילים.

משרד עורך דין צבאי אסף דוק מייצג את לקוחותיו באזור הדרום בכל תחומי השיפוט הצבאי ,עליהם נמנים בין
היתר:
עבירות פליליות בצבא – סחר בסמים ,פגיעה או הטרדה מינית ,גניבה ,ביזה ,מעשי מרמה והונאה ,פריצה ,ונדליזם ,איומים וסחיטה,
אלימות ונהיגה ללא רישיון.
עבירות משמעת ייחודיות לצבא – היעדרות ללא רשות ,נפקדות ,עריקות ,פגיעה במשמעת הצבאית ,פעולה החורגת מסמכות
החייל ,גילוי סודות צבאיים ,סירוב פקודה ,שימוש לא חוקי בנשק ,אובדן נשק ,ריגול ,התרשלות במילוי תפקיד ,תפקוד ושהייה
בצבא תחת השפעת אלכוהול או סמים ,סירוב מילוי תפקיד ,ושימוש ברכוש צה”ל שלא למטרות צבאיות.

משרדנו יכול לסייע לך במקרים הבאים:
עורך דין צבאי אסף דוק מעניק שירותי ייעוץ ללקוחותיו אודות אופן התנהלות הליך המשפטי ,משמעויותיו והדרך הטובה ביותר לצלוח
אותו .הייעוץ ניתן בין היתר לפני חקירת קצין ,ועדת חקירה או חקירת מצ”ח ,ולפני משפט דיני משמעת ביחידה הצבאית עצמה .כמו
כן ,עו”ד צבאי אסף דוק מספק ייעוץ במקרים של הליכי משמעת חריגים מול קצין שיפוט בכיר ,עקב עבירות חמורות העלולות לפגוע
באופן משמעותי בשירות הצבאי ובחייו האזרחיים של הנאשם.
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משרדנו מעניק ללקוחותיו מאזור הדרום ייצוג משפטי מול כל בתי הדין הצבאיים שבארץ ,לרבות בית דין לערעורים .כמו כן ,הוא
מלווה את לקוחותיו בכל ההליכים המשפטיים ,לרבות שימועים וניהול מו”מ מול התביעה הצבאית לפני הגשת כתב אישום ולאחריו.
בנוסף ,עו”ד צבאי אסף דוק מלווה ומייעץ ללקוחותיו העומדים מול וועדות שונות הקשורות להליך המשפטי ,לרבות ועדת התאמת
שירות ,ועדת סמים ,התרת התחייבות ,עיון בעונש ,וועדה הדנה בהעברה לבית כלא אזרחי .בנוסף לכך ,משרד עורכי דין צבאי אסף
דוק מסייע במחיקתן של האשמות פליליות בעת השירות הצבאי ,גם לאחר סיומו.
המשרד צבר את הניסיון והכלים לייצוג בכל סוג של עבירה צבאית ,לרבות בעבירות:
נפקדות ועריקות
תאונות אימונים
עבירות סמים – כולל החזקה ,שימוש וסחר
גניבה והוצאת רכוש שלא כחוק מרשותו של הצבא
שימוש לא חוקי בנשק
עבירות מין
עבירות התנהגות ואלימות

סיוע בהתמודדות מול המערכת הצבאית
משרדנו מסייע במקרים בהם יש צורך להתנהל מול המערכת הצבאית בטרם ,במהלך או בסיום השירות הצבאי ,לרבות אלה:
ניהול מו”מ עבור זכויות פרישה של חייל המשרת בקבע.
בקשות דחיית גיוס או שירות מילואים
בקשות שינוי מיון ושיבוץ חייל מילואים או סדיר.
הגשת קבילות ופניות לנציב קבילות חיילים וקצינת תלונות הציבור.
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הגשת בקשות לפטור משירות צבאי ,כמו במקרים של אי התאמה או פרופיל צבאי נמוך.
הסדרת מעמדם של משתמטים משירות צבאי ,כדוגמת בני יורדים.
התמודדות מול הרשויות הצבאיות בהליכים מנהליים שונים ,כדוגמת קיצור שירות ,עתודה אקדמית או תחומי רפואה שונים.
בקשות להתנדבות במסגר שירות לאומי או צבאי.
שינוי פרופיל וסיוע בטיפול בבעיות בריאותית או נפשיות.

חשיבות הייצוג על-ידי עורך דין צבאי כבר מראשית ההליכים
חשוב לדעת כי המשפט הצבאי מאפשר לנאשם לייצג את עצמו ,לקבל ייצוג מטעם הצבא ,או לפנות באופן עצמאי אל עורך דין פרטי
מטעמו .בתוך כך ,הבחירה בעורך דין מנוסה ומיומן שבסמכותו לייצג את לקוחותיו מול בית דין צבאי ,מבטיחה את הטיפול הטוב,
האישי והמקצועי ביותר בתיק .עורך הדין ידאג למזעור נזקי התביעה בכל תחום למינימום האפשרי ,ובמידת האפשר יפעל גם
לביטולה .חשוב לדעת כי עבירות פליליות בבית דין צבאי גוררות פתיחת תיק ורישום פלילי המהווה כתם לכל החיים ,ומעבר לכך
ערכאה זו נוטה במקרים רבים להחמיר בפסקי דין כמו בשימוש בסמים .לכן ,ישנה חשיבות מרובה לקבלת ייצוג וסיוע משפטי מטעם
עורך דין מקצועי מהמגזר הפרטי ,האמון על מערך בתי הדין הצבאיים ,התנהלותם ודיניהם.

זומנת לחקירה במצ”ח? הוגש נגדך כתב אישום בבית דין צבאי?
אתה זקוק לעורך דין צבאי מנוסה שייסע לך בניהול ההליך הפלילי-צבאי נגדך ,בין אם זה בחקירה במצ”ח ובין אם זה בכותלי בית
המשפט ,שכן המדובר בעבירה פלילית לכל דבר שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללת כאפשרות סבירה לחלוטין גם
שהייה מאחורי סורג ובריח .משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לנאשמים המואשמים במגוון עבירות צבאיות מזה תקופה ארוכה ובכך
שומר נאמנה על הזכויות והאינטרסים שלהם תוך לחימה עיקשת ,רציפה ובלתי מתפשרת במנגנונים השונים עד לכיבוש היעד
לשביעות רצונם .במידה ונלקחת לחקירה או הוגש נגדך כתב אישום בבית דין צבאי פנה ללא דיחוי להתייעצות עם עורך דין צבאי
מומחה בדרום 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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