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שחרור ממעצר חשוד באונס בתוך המשפחה
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד במעשה אינוס ומעשים מיניים חמורים אחרים שבוצעו ,כך על-
פי המשטרה ,כלפי בת דודתו לאורך שנים לא מעטות מגיל צעיר במיוחד .במסגרת הדיון להארכת מעצרו
של החשוד בבית משפט השלום בפתח תקווה ,ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו לצורך לצורך ביצוע
פעולות חקירה נוספות ,לאור מסוכנותו וחששה לשיבוש הליכי חקירה ומשפט מצידו .לאחר דיון ,כב'
השופט עוז ניר נאוי מקבל את טענות ההגנה של משרדנו ומורה על שחרורו של החשוד בתנאים.

שחרור ממעצר חשוד במעשי אינוס ומעשים מיניים חמורים בתוך המשפחה
החשוד הובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בפ”ת בגין מעשי אינוס ומעשים מיניים חמורים אחרים שבוצעו ,כך על-פי
המשטרה ,כלפי בת דודתו לאורך שנים לא מעטות מגיל צעיר במיוחד ועד גיל מאוחר.
החשוד לאורך חקירותיו במשטרה ואף במסגרת העימות עם המתלוננת מסר גרסה מלאה וקוהרנטית באשר למה שהתרחש בינו לבין
בת דודתו .החשוד לא הכחיש את מהות המעשים המיניים שקיים עימה אלא הכחיש שאלו בוצעו ללא הסכמתה .עניין ההסכמה בתיק
דנן הינו חשוב ביותר ,שכן במידה ויתגלה שאכן היחסים בין השניים היו בהסכמה ,על אף היעדר המוסריות שבדבר ,הרי שלא מדובר
כלל בעבירה פלילית לאור פעם הגילים בין השניים.
במסגרת הדיון להארכת מעצרו של החשוד ,ביקשה המשטרה להאריך את מעצרו ב 5-ימים נוספים לצורך ביצוע פעולות חקירה
נוספות ,לאור מסוכנותו וחששה לשיבוש הליכי ומשפט מצידו.
על אף עמידת המשטרה על רגליה האחוריות ,כב’ השופט עוז ניר נאוי מקבל את טענות ההגנה שהועלו על-ידנו ומורה על שחרורו
של החשוד ממעצר לאחר יממה אחת נוספת בלבד.
בתגובה המשטרה ביקשה להורות על עיכוב ביצוע מן הטעם שישנן פעולות חקירה הנתונות לשיבוש מצד החשוד .בית המשפט לא לא
התרשם מטענות המשטרה ודוחה את בקשתם לאלתר.
להמשך קריאה על יתרונות ההעזרות בעורך דין מעצרים.
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