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שחרור ממעצר שוהה בלתי חוקי שהואשם בעבירות התחזות ונהיגה
ללא רישיון
משטרת ישראל הגישה בקשה למעצרו של לקוח המשרד עד תום ההליכים המשפטיים נגדו ,זאת לאחר
שהוגש נגדו כתב אישום שייחס לו עבירות שהייה בישראל שלא כדין ,התחזות לאחר במטרה להונות
ונהיגה ללא רישיון נהיגה .בהיעדר מחלוקת בדבר קיומן של ראיות לכאורה ועילת מעצר ,משרדנו ביקש
להורות על שחרורו בתנאים שיבטיחו את התייצבותו להמשך משפטו .המדינה התנגדה לשחרורו בשים לב
למסוכנותו על רקע העבירות שיוחסו לו וחשש הימלטותו מן הדין .לאחר דיון ,כב’ השופט יריב בן דוד
קיבל את טענות ההגנה של משרדנו והורה על שחרורו של החשוד לאלתר בתנאים תוך שקבע כי גם
בעניינם של שוהים בלתי חוקיים ניתן לאיין את מסוכנותם והימלטותם מן הדין כפוף לקביעת רכיבים
כספיים אשר יבטיחו התייצבותם להמשך משפטם.
לקוח המשרד נעצר על ידי משטרת ערוער בנגב לאחר ששהה בשטחי ישראל שלא כדין ובמעמד זה נהג באופנוע
כשהוא בלתי מורשה לכך ,שכן מעולם לא הוציא רישיון נהיגה כדין .בנסיבות אלו ,התחזה המשיב לאחר אחר
בכוונה להונות בכך שמסר לשוטר את פרטיו המזהים של אדם אחר.
המשטרה ביקשה את מעצרו עד תום ההליכים המשפטיים נגדו ולא הייתה מחלוקת בדבר קיומן של ראיות לכאורה
ועילת מעצר.
משרדנו עתר להורות על שחרורו בשים לב להיותו נעדר עבר פלילי ,העובדה שהגיע מיוזמתו לתחנת המשטרה כדי
להתוודות על ביצוע העבירות והיעדר החשש להימלטותו מן הדין.
המדינה התנגדה להורות על שחרורו לחלופת מעצר בנימוק כי עסקינן באדם ששהה בישראל שלא כחוק תקופה
ארוכה עובר למעצרו ,וכן בשים לב לעבירות הנלוות אשר עבר לצד שהייתו הבלתי חוקית.
בנוסף ,נטען כי עילת המעצר הדומיננטית הינה התחמקות מהמשך הליכי חקירה ומשפט וזו מתגברת מעצם
הסטטוס של המשיב אל מול אפשרות ריצוי מאסר בפועל נוכח העבירות המיוחסות לו ,וכן התנהלותו משולחת
הרסן ללא מורא מרשויות החוק ,דבר אשר רק מעצים את עילת המעצר בעניינו.
לאחר דיון ,בית משפט השלום בבאר שבע הורה על שחרורו של הלקוח בתנאים לאחר שקבע כי גם
בעניינם של שוהים בלתי חוקיים ניתן לאיין את מסוכנותם והימלטותם מן הדין כפוף לקביעת רכיבים
כספיים אשר יבטיחו התייצבותם להמשך משפטם.
כב’ השופט יריב בן דוד קבע בזאת הלשון…“ :אינני סבור כי קיימת עילת מסוכנות אשר אינה מאפשרת את שקילת
שחרורו של המשיב .ברי כי לו היה המשיב אזרח ישראל ,ללא עבר פלילי ,לא היה מתבקש מעצרו בגין העבירות
הנלוות.
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באופן עקרוני ,סבורני כי ניתן להורות בעניינם של שוהים בלתי חוקיים על שחרורם כפוף לקביעת רכיבים כספיים
אשר יבטיחו התייצבותם להמשך הדיונים ,זולת מקרים בהם מיוחסות לאותם שוהים בלתי חוקים עבירות נלוות
המבססות עילת מסוכנות מובהקת.
גובה הרכיבים הכספיים ייקבע על פי עוצמת עילת המעצר אשר נגזרת ממספר העבירות השהייה הבלתי חוקית
המיוחסות לעצור ,עברו הפלילי ומסוג העבירות הנלוות”.
להלן העתק חלקי מפרוטוקול החלטת השחרור בעניינו של לקוח המשרד .מפאת החיסיון והשמירה על
פרטיותו של הלקוח פרטיו המזהים ופרטים נוספים במסמכים הושמטו:
שחרור ממעצר שב''ח תושב הגדה המערבית מעבירות התחזות ונהיגה ללא רישיון
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