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סגירת תיק משטרתי ללקוח שהחזיק סכין שלא
כדין
כנגד לקוח המשרד נפתח תיק פלילי בחשד להחזקת סכין שלא כדין ,לאחר שזו נמצאה
בכליו במסגרת חיפוש גופני בעיר ירושלים .בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט במדור תביעות
ירושלים שלא להגיש נגדו כתב אישום ולסגור תיק החקירה שנוהל נגדו בעילה של חוסר
אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין באירוע.

סגירת תיק משטרתי ללקוח בעבירת החזקת סכין שלא כדין
למשרדנו הגיע לקוח שנלקח לחקירה על-ידי שוטרי משטרת מוריה בירושלים לאחר שנמצאה באמתחתו
בעיר סכין שלא כדין.
כידוע ,החוק אוסר על אדם הנמצא מחוץ לביתו להחזיק על גופו סכין .אדם אשר נמצא מחזיק בכליו סכין
שלא כדין מסתכן במאסר בפועל של עד  5שנים .יודגש ,כי עצם החזקת הסכין כשלעצמה מהווה עבירה על
החוק וכי אם מבצעה רוצה להתגונן מפניה עליו להוכיח כי החזקת הסכין היתה למטרה כשרה ,הגם שעשה
כן מחוץ לביתו או חצריו ולמרות האיסור שבחוק .רשויות התביעה אימצו בתקופה האחרונה גישה נוקשה
לעניין תוך שהן מגישות כתבי אישום ומבקשות בדרך כלל מבית המשפט להטיל עונשים כבדים הכוללים
מאסר בפועל על מבצעי העבירות לצורך יצירת הרתעה ולחימה באלימות הגואה בחברה.
בתום החקירה ולאחר התערבות משרדנו התיק נגדו נסגר אולם נותר לו רישום משטרתי כאשר עילת הסגירה
שנבחרה הייתה היעדר עניין לציבור ,וכך יצא שנותר לו רישום משטרתי המהווה מעין כתם במרשם הפלילי.
בעקבות כך ,משרדנו הגיש בקשה לשינוי עילת הסגירה של התיק במסגרתה נטען כי נכון וראוי יותר יהיה
להורות על סגירתו בעילה של היעדר אשמה פלילית שמשמעותה מחיקה מוחלטת של אזכור העבירה
מהמרשם הפלילי של הלקוח.
לאחר הליך בירור מורכב ,הצליח משרדנו בסופו של דבר להביא לשינוי עילת הסגירה של התיק לחוסר
אשמה פלילית ובכך לנקות את שמו ומעורבותו לחלוטין בחקירה שנוהלה נגדו.
כמובא לאורכו ולרוחבו של אתרנו ,עילת הסגירה של התיק הפלילי היא חשובה מאוד בעבור האדם שנחקר
במשטרה ,מכיוון שרק תיק שנסגר בעילה של חוסר אשמה פלילית נותר אל מחוץ למרשם המשטרתי .על
אף העובדה כי המדובר ברישום שחשוף לעיניהם של מעטים של הגופים הציבוריים ,במקרים מסוימים יכול
הדבר לפגוע בעתידו האישי והתעסוקתי של הנחקר.
להלן העתק הודעת ראש יחידת התביעות מחוז ירושלים שנשלחה למשרדנו בעניינו של הלקוח.
מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו ,פרטיו המזהים הושמטו:
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