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סגירת תיק פלילי לעובד סוציאלי שנחשד בשני
מקרי אונס
כנגד לקוח המשרד ,עובד סוציאלי במקצועו ,נפתח תיק פלילי בחשד לשני מקרי אונס
כלפי שתי מתלוננות .הלקוח הכחיש מן ההתחלה שהיחסים המיניים שקיים עימן בוצעו
ללא הסכמתן החופשית .בעקבות ייצוג משרדנו הוחלט על-ידי פרקליטות חיפה לסגור את
התיק נגדו מבלי להעמידו לדין פלילי.

סגירת תיק פרקליטות ללקוח שנחשד בשני מקרי אונס
לקוח המשרד מצא עצמו בליבה של סערה לאחר שנחשד באונס של שתי נשים אותן הכיר )תיק פרקליטות
מס' .(2643/15
הלקוח מסר לאורך חקירותיו במשטרה גרסה מלאה וקוהרנטית באשר למה שהתרחש בינו לבין המתלוננות.
הלקוח לא הכחיש את מהות המעשים המיניים שקיים עימן אלא הכחיש שאלו בוצעו ללא הסכמתן
החופשית.
עבירת האונס מוגדרת בסעיף  345לחוק העונשין ואחד מיסודותיה החשובים ביותר הוא היעדר ההסכמה
מצד האישה לאקט ההחדרה של איבר מאיברי הגוף או חפץ ,באופן מלא או באופן חלקי ,לאיבר המין הנשי.
המדובר ביסוד נפשי חמקמק ,הנושא אופי "מעורפל" אשר לעיתים ,מהווה את לב ליבה של המחלוקת
בתיקי אונס .כמו כן ,העונש הקבוע בחוק לעובר עבירת אונס הוא עד  16שנות מאסר או עד  20שנות
מאסר באם המדובר באונס בנסיבות מחמירות.
ברבות הימים התיק הועבר לפרקליטות חיפה לצורך בחינת האפשרות להגיש כנגדו כתב אישום חמור על
האירועים שיוחסו לו.
צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מלוא הפרטים והמסמכים הרלוונטים להוכחת
חפותו של לקוח המשרד .משרדנו טען כי המדובר בחשדות מופרכים שמקורם בתלונות שווא הנגועות בזיהום
עדויות והסתה מכוונת כנגד הלקוח כפי שעלה מתוך חומר הראיות.
לאחר שמשרדנו הציג טיעונים משפטיים וראייתיים רבים אשר השמיטו את הקרקע מתחת לרגלי תלונתן של
המתלוננות ,החליטו בפרקליטות חיפה לסגור את התיק נגדו לאלתר ,ובכך להימנע מהעמדתו לדין פלילי.
לאור המדיניות הנוקשה של רשויות התביעה ובתי המשפט בכל הקשור לעבירות מין בכלל ועבירות אינוס
בפרט ,במידה והתיק נגד לקוח המשרד לא היה נסגר ,הוא היה צפוי לעמוד בפני סיכון עונשי גבוה הכולל
מאסר ממושך מאחורי סורג ובריח.
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