שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה  -עורך דין פלילי אסף דוק

17/10/2018
077-5006206
052-6885006

שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה
משרדנו הביא לשחרורו ממעצר של חשוד בעבירות תקיפה וחבלה שבוצעו ,כך על-פי
המשטרה ,כלפי נהג מונית על רקע סכסוך בכביש .במסגרת הדיון הראשון להארכת
מעצרו של החשוד בבית משפט השלום בראשון לציון ,ביקשה המשטרה להאריך את
מעצרו לצורך ביצוע פעולות חקירה נוספות ולאור מסוכנותו וחששה לשיבוש הליכי חקירה
ומשפט מצידו .לאחר דיון ,כב' השופט עמית מיכלס מקבל את טענותינו ומורה על שחרורו
של החשוד.
עובד חברת הייטק בשנות ה 30-לחייו רכב על אופנוע בדרכו מהעבודה והותקף על ידי נהג מונית
זועם במרכזו של כביש בעיר רחובות .רוכב האופנוע הגן על עצמו והשיב מהלומה לנהג המונית
אשר נחבל ונזקק לטיפול רפואי .המשטרה עצרה את רוכב האופנוע בגין תקיפה וחבלה והובילה
אותו לדיון בהארכת מעצרו בפני שופט המעצרים בבית המשפט השלום בראשון לציון .חרף עמדת
המשטרה לפיה החשוד תקף נמרצות את המתלונן – הצליח עורך דין ממשרדנו להוביל לשחרורו
המיידי של החשוד .נהג המונית אגב ,כלל לא נחקר על מעשיו.
לקוח המשרד רכב על אופנוע בכביש הסמוך לאזור התעשיה ברחובות .במהלך הנסיעה נקלע לדין ודברים
עם נהג מונית אשר החליט לרדוף אחרי האופנוען ,לרדת מהרכב לגשת אל האופנוען ולכלות בו את זעמו בין
היתר באמצעות אגרופים .רוכב האופנוע אשר הותקף באלימות על ידי נהג המונית ניסה להגן על עצמו
ושלח אגרוף לפניו של נהג המונית וגרם לפציעתו.
ניידת משטרה שחלפה באזור במקרה ניגשה לזירה ולמראה נהג המונית החבול עצרה לחקירה את
האופנוען .בחקירתו טען הלקוח שנהג המונית הוא זה שתקף אותו מה שאילץ אותו להגיב באלימות על מנת
להפסיק את אקט התקיפה .הלקוח הסביר שלא נגרמו לו חבלות מהתקיפה כיוון שהוא היה עם קסדה
לראשו ולגופו עטה מעיל אופנוענים ממוגן ,אולם ההסברים הללו לא שכנעו את השוטרים שהודיעו לו על כך
שהוא עצור ויובא בפני שופט לדיון בהארכת מעצר ימים.
הלקוח הובל באזיקים לבית המשפט השלום בראשון לציון לדיון בהארכת מעצרו .המשטרה ביקשה להאריך
את מעצרו בארבעה ימים לצורכי חקירה ובין היתר למניעת שיבוש הליכי החקירה ולמניעת המסוכנות
הנובעת מהחשוד .משרדנו ייצג את החשוד וטען בפני השופט שלא מדובר בתקיפה חד צדדית אלא בתגרה
שפרצה בין החשוד ובין המתלונן ביוזמתו של המתלונן.
עורך הדין חקר את נציג המשטרה אודות חומר הראיות והצליח להוכיח שאכן המתלונן רדף אחרי החשוד,
ירד מהמונית וניגש אל החשוד על מנת להכות אותו וכי מדובר לכל היותר בתגרה ולא בתקיפה חד צדדית
מצד לקוח המשרד .שופט המעצרים השתכנע מטיעוניו של עורך הדין וקבע כי אמנם קיים חשד סביר
הקושר את החשוד לאירוע ,אולם חומר הראיות בהחלט מצביע על כך שבהתאם לגרסת החשוד – אכן
מדובר בתגרה הדדית ולא בתקיפה .אשר על כן ,הורה השופט על שחרור הלקוח ממעצר למעצר בית עד
למחרת היום.
מדובר במקרה נוסף בו משטרת ישראל עוצרת אדם באופן שרירותי ומובילה אותו אזוק ומושפל לתא
המעצר כאילו היה אחרון העבריינים ,שעה שיוזם האירוע העברייני ממשיך להלך חופשי ברחובות .לשמחתו
של העצור ,עורך דין מעצרים ממשרדנו נלחם על הצגת גרסתו של העצור ואף הצליח לשכנע את השופט
שמקומו של הלקוח הוא בביתו יחד עם בני משפחתו ולא בתא העצורים.
להלן העתק פרוטוקול דיון המעצר בעניינו של הלקוח .מפאת החיסיון והשמירה על פרטיותו,
פרטיו המזהים ומידע חסוי אחר הושמטו:

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה  -עורך דין פלילי אסף דוק

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

17/10/2018
077-5006206
052-6885006

שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה  -עורך דין פלילי אסף דוק

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

17/10/2018
077-5006206
052-6885006

שחרור חשוד ממעצר בעבירות תקיפה וחבלה  -עורך דין פלילי אסף דוק

}{*:fast_contact

כל הזכויות שמורות למשרד עורכי דין אסף דוק

17/10/2018
077-5006206
052-6885006

