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עו"ד אסף דוק הביא לזיכוי תקדימי לנאשם
בעבירות מעשה מגונה והטרדה מינית
בצעד תקדימי  -בית המשפט החליט לזכות לקוח שהואשם במעשה מגונה בנסיבות אינוס
כלפי קטינה בת  11שהכיר בפייסבוק .בית המשפט החליט לאמץ את טענות ההגנה של
משרדו של עו"ד אסף דוק וקבע כי למרות תחולתה הרחבה של עבירת המעשה המגונה -
"אין המדובר במים שאין להם סוף" וכן שתכתובת מינית לא עולה לכדי עבירה של מעשה
מגונה.

זיכוי מעבירת מעשה מגונה והטרדה מינית במרשתת
כנגד הנאשם הוגש בבית משפט השלום בירושלים כתב אישום אשר ייחס לו מעשה מגונה בקטינה בנסיבות
אינוס בהתאם לסעיפים )348א( ו)345-א() (3לחוק העונשין ,זאת לאחר שפנה לכאורה לקטינה בת 11
באמצעות הרשת החברתית " "facebookוקיים עימה שיחה בעלת אופי מיני.
הלקוח ,אשר ביקש להילחם על חפותו ,פנה למשרדנו וביקש כי נסייע לו להוכיח כי אין במעשיו משום
מעשים מגונים ו/או הטרדה מינית .צוות עורכי הדין של המשרד אסף בתשומת לב רבה את מכלול הפרטים
והמסמכים הרלוונטים בעניינו של הלקוח ,בשים דגש על התשתית הראייתית הרעועה ונסיבותיו האישיות.
בעקבות כך ולאחר פנייתנו לפרקליטות מחוז ירושלים ,הוחלט לאמץ חלקית את טענות ההגנה שלנו ביחס
לחלקו השני של כתב האישום ,שכלל מעשים מיניים חמורים ,ולהשמיטו לאור כשלים ראייתיים שהצבענו
עליהם .עם זאת ,הוחלט בפרקליטות להותיר את חלקו הראשון של כתב האישום ולהמשיך ולהעמידו לדין
בגין התכתבות מינית עם קטינה ברשת האינטרנט כאמור.
משרדנו טען מן ההתחלה כי כתב האישום שתוקן משמעותית לא מגלה עבירה של מעשה מגונה ,לאור
העובדה שדובר היה בהתכתבות שכללה אמרות מיניות בלבד וללא כל מעשים גלויים .עוד נטען ,שמדובר
באמרות מיניות שלא עולות כדי מעשה מגונה כלל וכלל בעיני האדם הסביר כמצוות ע"פ  9603/09פלוני
נ' מדינת ישראל אלא לכל היותר מהוות מעשה של הטרדה מינית .אולם ,אולם לאור העובדה שהנאשם
היה קטין במועד האירוע המעשה לא מגלה עבירה ,זאת בהתאם לסעיף סעיף 3א ))(6א( לחוק למניעת
הטרדה מינית.
לאור דברים אלו ,משרדנו טען עם סיום פרשת התביעה כי מחומר הראיות שהוגש עולה כתב האישום
המתוקן אינו מגלה עבירה וממילא אין להשיב לאשמה.
כב' השופט שמעון לייבו קבע שהמאשימה לא נשאה בנטל הראייתי הנדרש לצורך הוכחת אשמתו של
הלקוח בעבירות החמורות שיוחסו לו ומשכך זיכה את הנאשם.

תכתובת מינית לא עולה לכדי עבירה של מעשה מגונה
בית המשפט קבע כי חרף תחולתה הרחבה של עבירת המעשה המגונה ,אין מדובר ב"מים שאין להם סוף"
ומכח עקרון החוקיות קיימים קווי גזרה המתחמים את הוראות החוק.
כב' השופט לייבו הוסיף כי אומנם דברי הנאשם מגונים אולם המחוקק בסעיף  348לחוק העונשין בא להגן
על הציבור ממעשים ,שבוצעו על-ידי העבריין או ביוזמתו ,בעוד שבחיקוקים אחרים כמו חוק למניעת הטרדה
מינית בא הוא להגן על הציבור ממופעים אחרים של מיניות ובכלל זה רמיזות ,מילים או תכתובת אסורה.
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