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שחרור ממעצר חשוד שאיים לרצוח את אשתו בפעם השנייה
לקוח המשרד נעצר על ידי משטרת אשקלון בחשד שאיים לרצוח את אשתו בפעם השנייה וגרם לנזק
לרכוש בבית .הלקוח הכחיש בתוקף את המיוחס לו וטען שמדובר בתלונת שווא זדונית מצד אשתו על
רקע סכסוך גירושין .במסגרת דיון המעצר הראשון בפני בית משפט השלום באשקלון ,ביקשה המשטרה
להאריך את מעצרו בחמישה ימים לצורך ביצוע פעולות חקירה נוספות ,לאור מסוכנותו וחששה לשיבוש
הליכי חקירה ומשפט מצידו .לאחר דיון ,כב’ השופט יהודה ליבליין קיבל את טענות ההגנה של משרדנו
והורה על שחרורו של החשוד לאלתר בתנאים.

חקירה במשטרת אשקלון בחשד לאיומים ברצח בתוך המשפחה
לקוח המשרד נעצר על ידי משטרת אשקלון בחשד שאיים לרצוח את אשתו וגרם לנזק לרכוש בבית .יודגש ,כי
מדובר בתיק שני בו הוא נחשד באיומים ברצח רעייתו בפרק זמן קצר.

בקשת המעצר שהוגשה לבית משפט השלום באשקלון בעניינו של
הלקוח
בקשת מעצר איומים ברצח במשפחה

גרסת הלקוח ובניית קו ההגנה המשפטי
הלקוח הכחיש בתוקף את המיוחס לו וטען שמדובר בתלונת שווא זדונית מצד אשתו שכל תכליתה להפליל אותו
על לא עוול בכפו לצורך השגת יתרון בלתי הוגן ואסור בהליך הגירושין שהשניים מנהלים בבית הדין הרבני.
צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול חומרי הראיות והמסמכים הרלוונטים בעניינו של
הלקוח ,תוך שגיבש עבורו את קו ההגנה ודרכי הפעולה המתאימים ביותר בנסיבות המקרה לשחרורו ממעצרו,
זאת בשים לב לגרסתו הקוהרנטית וצבר של פגמים ראייתיים בתיק החקירה.

שחרור הלקוח ממעצר למרות תלונה שנייה על איומים ברצח אשתו
תוך פרק זמן קצר
בסיום החקירה נלקח הלקוח לכלא שקמה ולמחרת הובא להארכת מעצרו בבית משפט השלום באשקלון ,שם
ביקשה המשטרה להמשיך ולהאריך את מעצרו בחמישה ימים נוספים לצורכי חקירה ובין היתר למניעת שיבוש
הליכי החקירה ולמניעת המסוכנות הנובעת ממנו.
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לאחר דיון ,כב’ השופט יהודה ליבליין הורה על שחרורו של הלקוח בתנאים לאחר שהתרשם מיכולתם של
הערבים שהוצעו מטעם ההגנה.
סכסוכי גירושין נוטים פעמים רבות להביא את בני הזוג להפגין התנהגויות בוטות ואגרסיביות ,ולעורר רגשות עזים
וסוערים .אחת התופעות המכוערות של סכסוכי גירושין היא הגשת תלונות שווא על אלימות ועבירות מין במשפחה.
אנשים רבים מנצלים לרעה ועד תום את הסנקציות נגד קרוביהם לצורך השגת מטרות זרות במסגרת הליכי גירושין
עקובים מדם.
בכל מקרה ובו אתם מוצאים עצמכם חשודים או נאשמים בעבירה פלילית – אל תתייצבו ללא עורך-דין שייסע לכם
בניהול ההליך הפלילי נגדכם מול רשויות החוק.
להלן העתק פרוטוקול החלטת השחרור בעניינו של לקוח המשרד בבית משפט השלום באשקלון .מפאת
החיסיון והשמירה על פרטיותו של הלקוח פרטיו המזהים ופרטים נוספים במסמכים הושמטו:
פרוטוקול שחרור ממעצר בעבירת איום ברצח במשפחה
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