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שחרור ממעצר חשוד בעבירות אלימות במשפחה
עקב תלונת שווא
תופעת תלונות השווא במסגרת סכסוכי גירושין גואה ובשנים האחרונות חוצה כל גבול
אפשרי .גברים רבים מוצאים עצמם בחקירה ,מעצר ותחת כתבי אישום על לא עוול בכפם
והכל במסגרת סכסוך הגירושין ובתלונת כזב של בת הזוג לשעבר .לקוח המשרד נחקר
ונעצר בעקבות תלונת כזב של בת זוגתו לשעבר ,עו"ד אלעד שאול אלבז ממשרדנו ייצג את
הלקוח בדיון המעצר בבאר שבע והלקוח שוחרר מיד.

תלונת שווא במסגרת סכסוך גירושין
לקוח המשרד ניהל מערכת יחסים בת מספר שנים עם זוגתו ולהם ילדים משותפים .הלקוח אדם נורמטיבי
לחלוטין ,נעדר עבר פלילי ,אקדמאי ובעל מקצוע מכובד .לאור העובדה שביקש הלקוח להיפרד מזוגתו,
החלה היא לאיים עליו במספר רב של מקרים כי תגיש תלונה למשטרה בגין תקיפות שונות ואיומים ברצח
שלא היו ולא נבראו ותוביל בכך לפגיעה ולהרס של חייו.
ואכן בת הזוג מימשה את האיום ,התקשרה למוקד  100של המשטרה וזעקה לעזרה תוך שהיא טוענת
שבעלה מכה אותה נמרצות .ניידת משטרה הוזעקה למקום והגיעה לדירה בבהלה .בדירה מצאו השוטרים
את המתלוננת הנסערת אשר מסרה כי התקיפה אירעה לפני חודשיים וכי היא מבקשת שיעצרו את בעלה
לשעבר.

מעצר עקב תלונה על אלימות במשפחה
השוטרים חזרו לתחנת המשטרה וזימנו את הלקוח לחקירה במשטרת באר שבע ,הלקוח הגיע לתחנה
בידיעה מלאה כי בת הזוג לשעבר הגישה כנגדו תלונת שווא בגין עבירות אלימות במשפחה ,לאחר שנחקר
הופתע הלקוח לגלות כי הוא עצור ועתיד לעלות לבית המשפט השלום בבאר שבע לדיון בהארכת מעצרו.
בני משפחתו של הלקוח פנו בדחיפות למשרדנו ועו"ד פלילי אלעד שאול אלבז נזעק לעזרתו של הלקוח
העצור .בבית המשפט פגש עורך הדין למעצרים את משפחת העצור ואלו גוללו בפניו את סיפור המעשה .בין
היתר טענו כי זוגתו לשעבר מאיימת בהגשת תלונות במשטרה במטרה לפגוע בו ולגרום למאסרו בגין תקיפת
בת זוג ואלימות בתוך המשפחה ,למרות שלא היו הדברים מעולם.

שחרור ממעצר בעבירות אלמ"ב )אלימות במשפחה(
בדיון הארכת המעצר חקר עורך הדין את נציג המשטרה והטיח בפניו בין היתר כי המשטרה לא טרחה
לבדוק את טענות העצור בדבר איומים חוזרים ונשנים מצד המתלוננת כי תגיש נגדו תלונות למשטרה בגין
מקרי אלימות בדויים .במעמד הדיון הוציא עורך הדין את מכשירו הסלולארי של העצור ודרש כי בית המשפט
יעיין בהודעות הטקסט בעצמו ויווכח כי מדובר בתלונת שווא בגין אלימות במשפחה.
ואכן כבוד השופט עיין במכשירו הסלולארי של העצור בעת דיון המעצר ונוכח כי התזמון שבו הוגשה התלונה
מחליש עד מאוד את החשד הסביר לביצוע עבירת אלימות במשפחה .משמע ,שלו הייתה המתלוננת
מותקפת על ידי בן הזוג ,היה עליה להגיש תלונה בסמוך לכך .מאחר שהתעקבה בהגשת התלונה הרי
שמדובר בתלונה כבושה ,ולאור מה שעלה מחקירתו של עו"ד אלבז ,מצא השופט להורות על שחרור
למעצר בית בן  5ימים בבית חברתו החדשה.

עורך דין מעצרים המתמחה בעבירות אלמ"ב
גברים רבים מוצאים עצמם מתמודדים עם תלונות שווא במשטרה ,חקירות ,מעצרים והליכים פליליים והכל
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במסגרת סכסוך גירושין ,סכסוכי משמורת על הילדים ונקמה גרידא בין בני זוג לשעבר .במשרדנו עורכי דין
פליליים מומחים בייצוג חשודים ונאשמים בהליך הפלילי ובין היתר גם לקוחות אשר סובלים מתלונות כזב
במשטרה במסגרת סכסוכים בין בני זוג.
להלן העתק פרוטוקול החלטת השחרור שניתנה בעניינו של לקוח המשרד .מפאת החיסיון והשמירה על
פרטיותו של הלקוח פרטיו המזהים ופרטים נוספים במסמך הושמטו:
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